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Förord  
Detta är det slutgiltiga examensarbetet i vår kandidatexamen inom Arbetsvetenskap. Året 
2016 är denna C-uppsats utförd vid Karlstads universitet.  
 
Vi har i början av uppsatsen delat upp arbetet i den mån att vi skrivit om olika teorier. Dock 
har vi gått igenom och korrekturläst varandras delar där synpunkter och förbättringar har 
gjorts. På grund av detta anser vi att vi skrivit uppsatsen tillsammans där samtliga delar 
arbetats på gemensamt 
 
Vi vill inledande tacka vår handledare Jonas Axelsson som vid varje handledningstillfälle 
visat stort engagemang och intresse för vårt utförda arbete. Nya infallsvinklar, ständigt 
stöttande, viktiga synpunkter samt förslag är något han vid varje handledningstillfälle har 
berikat oss med. Vidare vill vi även bringa ett stort tack till de respondenter som gjort studien 
möjlig genom sitt aktiva deltagande och visade intresse.  
 
Utan er hade inte denna studie varit möjlig och vi är ytterst tacksamma för den hjälp och för 
det engagemang vi har haft under hela arbetet.  
 
Trevlig läsning!  
 
Karlstad, juni 2016 
 
Gustaf Östlund  
Jakob Persson Wilson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka huruvida vårdpersonal har ett gott arbete samt hur det står i 
relation till deras fritid. Vidare ämnar studien undersöka motivationen hos vårdpersonal för att 
på så vis ta reda på vad som driver dem i arbetet. Litteraturen som ligger till grund för vår 
studie är forskning om det goda arbetet, work-life balance samt motivation.  
 
Metoden för vårt arbete har varit kvalitativ och har bedrivits genom inhämtat empiriskt 
material från sex respondenter där tre av dessa arbetar som sjuksköterskor och de resterande 
tre som undersköterskor.  
 
Resultatet återges i form av citat som är kopplat till den teoretiska referensramen där vi 
analyserat grundligt utifrån kodning. Resultatet påvisar att våra respondenter i större mån har 
ett gott arbete men att det finns aspekter som kan beaktas. Vidare kan vi urskilja att de ej har 
balans mellan arbete och fritid. Slutligen ser vi att de motiveras av att hjälpa patienterna samt 
av positiv feedback. Slutsatser besvaras igenom uppställning av de frågeställningar som ligger 
till grund för studien. Vidare för vi en diskussion om varje del kapitel samt ger förslag till 
vidare forskning.   
 
Nyckelord: vårdpersonal, det goda arbetet, work-life balance och motivation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ........................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 1 
1.3 Avgränsning ..................................................................................................................... 1 
1.4 Disposition ....................................................................................................................... 2 
 
2. Teoretisk referensram ...................................................................................................... 3 
2.1 Det goda arbetet ................................................................................................................ 3 
2.3 Work-Life Balance ........................................................................................................... 8 
2.4 Motivation ...................................................................................................................... 10 
 
3. Metod ............................................................................................................................... 13 
3.1 Val av metod .................................................................................................................. 13 
3.2 Förförståelse ................................................................................................................... 14 
3.3 Urval ............................................................................................................................... 14 
3.4 Intervjuguide .................................................................................................................. 15 
3.5 Genomförande av intervju .............................................................................................. 16 
3.6 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 17 
3.7 Relation mellan teori och empiri .................................................................................... 18 
3.8 Bearbetning av data ........................................................................................................ 18 
3.9 Etiska riktlinjer ............................................................................................................... 19 
 
4. Analys och resultat ......................................................................................................... 21 
4.1 Det goda arbetet .............................................................................................................. 21 
4.2 Work-life balance ........................................................................................................... 29 
4.3 Motivation ...................................................................................................................... 31 
4.4 Jämförande ..................................................................................................................... 34 
 
5. Slutsats ............................................................................................................................. 35 
5.1 Har vårdpersonal ett gott arbete och i så fall i vilken mån? ........................................... 35 
5.2 Påverkar arbetet det privata livet och i så fall på vilket sätt? ......................................... 35 
5.3 Vad är det som motiverar en anställd inom vården? ...................................................... 35 
 
6. Diskussion ....................................................................................................................... 37 
6.1 Teoridiskussion .............................................................................................................. 37 
6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 37 
6.3 Diskussion om resultat och slutsatser ............................................................................. 37 
6.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 38 
 
7. Referenslista .................................................................................................................... 39 
Bilaga 1-Intervjuguide .......................................................................................................... 41 
Bilaga 2-Informationsbrev ................................................................................................... 44 

 
Illustrationer 
Figur 1. Maslows behovstrappa…………………………………………………………... 12 
Figur 2. Intervjupersoner…………………………………………………………………. 15 
Figur 3. Jämförandemodell……………………………………………………………….. 34 



 

 1 

1.	Inledning		
I detta kapitel kommer vi först att introducera vårt ämnesval samt redogöra för bakgrunden 
till denna studie. Sedan kommer vi att presentera vårt syfte med denna studie samt de 
frågeställningar vi utgår ifrån. Slutligen kommer vi att belysa vår avgränsning samt även vår 
disposition över arbetet. 

1.1	Bakgrund	
Forskning i ämnet har historiskt sett gjorts och till en början kan man i Norden se hur 
sociotekniken och arbetslivet har studerats (Hasle och Sørensen 2013). Här belyser man 
individen i organisationen som en del av arbetsgruppen snarare än en motsättning. Vidare 
diskuterar även Thorsrud och Emery (1969) psykologiska aspekter som ska uppnås för att en 
anställd ska uppleva högre arbetstillfredsställelse. Även den Svenska 
metallindustriarbetarförbundet kongress (1985) fastställer principer som bör uppnås av de 
anställda för på så vis kunna anses ha ett gott arbete. Här väcktes vårt intresse för att 
undersöka det goda arbetet och huruvida det kan appliceras på dagens samhälle samt även 
inom andra yrkeskategorier än industriell produktion som främst varit i fokus. Vården kom då 
att bli vårt fokus då man i allra högsta grad arbetar med individer och inte enbart verktyg. 
Således anser vi att valet bidrar till en kontrast gentemot de arbeten som annars främst 
undersökts. Utöver detta ansåg vi att en bredare grund i teorin skulle passa vår uppsats då vi 
skiftat fokus till vårdarbetet därför blev det även intressant att applicera teorier rörande work-
life balance och motivation 
 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Denna studie åsyftar att undersöka om vårdpersonal har ett gott arbete samt att bringa klarhet i 
vad som kan tänkas motivera dem. Vidare vill vi även belysa Work-life balance för att se hur 
detta arbete förhåller sig till deras fritid. För att besvara syftet med studien avser vi besvara 
följande frågeställningar:  
 
Har vårdpersonal ett gott arbete och i så fall i vilken mån? 
 
Påverkar arbetet det privata livet och i så fall på vilket sätt?  
 
Vad är det som motiverar en anställd inom vården? 

1.3	Avgränsning		
I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till undersköterskor och sjuksköterskor som 
arbetar inom vården. Studien är även avgränsad till en arbetsplats där samtliga respondenter 
arbetar. Resultat i denna undersökning avser ej att generalisera arbetet inom vården, dock ges 
en tydlig bild av upplevelser och erfarenheter samtliga respondenter har inom sitt arbete.  
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1.4	Disposition		
Studien kommer att delas upp i kapitel och i kapitel två kommer vår teoretiska referensram 
behandlas med hjälp av relevant litteratur för vår studie. Vidare i kapitel tre behandlas det 
metodval vi använt oss av, alltså på vilket sätt vi gått tillväga samt vilka etiska riktlinjer vi 
förhållit oss till. Fortsättningsvis i kapitel fyra presenteras vår analys samt vårt resultat som 
står i relation till teorin. I kapitel fem besvaras de frågeställningar som ligger till grund för vår 
studie. Slutligen i kapitel sex kommer vi att reflektera samt föra en diskussion rörande 
ovanstående kapitel. En presentation kring vidare forskning diskuteras även. 
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2.	Teoretisk	referensram	
I detta kapitel kommer vi belysa samt redogöra för teorier som är väsentliga för vår studie. Vi 
avser först och främst att redogöra för ”det goda arbetet” med hjälp av diverse relevanta 
teorier vilket kommer att ligga till grund för vår studie. Vidare har vi anammat work-life 
balance då vi anser att denna teori kan underlätta vår forskning om att fastställa ett gott 
arbete. Detta då arbete och fritid i många avseenden kan komma att överlappa med fritiden 
vilket inte berörs i det goda arbetet. Slutligen behandlar vi även begreppet motivation. Detta 
anser vi kan komma att fungera som ett komplement om vårdpersonal ej uppfyller kriterierna 
för ett gott arbete.  

2.1 Det goda arbetet 
Vad som kan anses vara ett gott arbete är ett omstritt ämne som vid mer än ett flertal tillfällen 
diskuterats samt försökts definieras. I Hasle och Sørensen (2013, s. 9f) belyser man den 
historiska aspekten kring hur sociotekniken har kommit att bidra till en större skala av 
forskning rörande arbetsliv i Norden. Sociotekniken innebär att verksamheten ej kan 
begränsas vid bara tekniskt eller socialt utan att synsättet måste innefatta båda delar 
(Bruzelius och Skärvad 2011, s. 35). Det beskrivs här att det nordiska forskningsområdet har 
skiljt sig i både undersökningar och svar från andra länder som undersökt fenomenet. Detta 
betyder dock inte att norden på något sätt har avskärmat sig från andra länder och deras 
forskning, snarare tvärtom då de både hämtat viktig och väsentlig inspiration från andra 
länder. Det som dock skiljer Norden åt från andra länder är att arbetstagaren här är en del av 
det system som innefattar exempelvis: välfärdssystem, jämställdhet samt inkomstfördelning. 
Det beskrivs även här att den nordiska forskningen angående arbetsliv i stor grad betonar 
individen i arbete. Detta då det nordiska systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att 
medarbetaren inte här ses som en motsättning till ledningen utan att medarbetaren är en del av 
kollektivet som kan stå för idéer och en god sammanhållning i gruppen.   
 
Således för att bringa klarhet i vad som kan ingå, hur arbetet ska se ut eller hur arbetet ska 
vara utformat så finns ett flertal teorier att använda sig av. Det vi först och främst avser att 
belysa är en studie utförd av Thorsrud och Emery (1969). De har undersökt frågor rörande 
företagsdemokrati och i deras studie framför de hur en omvandlad organisation kan resultera i 
en förhöjd arbetstillfredsställelse samt även en stegrad produktivitet. Det relevant att belysa 
från denna studie rör sig främst om krav angående den psykologiska aspekten hos individen 
som inte berörs i samma utsträckning i (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 
1985). Viktigt att poängtera är dock att anställnings- och lönevillkor etcetera fortfarande är en 
viktig behovsgrund men att de psykologiska kraven fungerar som ett komplement som 
ytterligare kan höja anställningstillfredsställningen (Thorsrud och Emery 1969, s. 19). Dessa 
har summerats i sex punkter för att ge en överskådlig bild av de psykologiska krav en individ 
kan tänkas ställa eller ha i anspelning på det innehåll denne har i sitt arbete. De punkter som i 
Thorsrud och Emery (1969, s. 20) berörs är:  
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1. Behov av innehåll. Denna punkt åsyftar alltså variation från ett enbart fysiskt arbete. En 
individ behöver således någon form av avbrott från det konstanta även om det ej behöver ske 
något speciellt eller extraordinärt varje dag.  
2. Behov om lärande. En punkt som ger individen förmånen av ett lärande i arbetet som inte 
enbart sker vid ett enstaka tillfälle utan ett lärande som ska fortgå under arbetets gång.  
3. Behov av beslutsfattande. Detta krav behöver ej omfatta ett större plan av beslutsfattande, 
utan det kan lika gärna röra sig om ett område som är utstakat för den enskilde individen. 
4. Behov av anseende. En punkt som kan begränsas till individens erkännande, alltså att 
organisationen skall se på individen med förståelse.  
5. Behov av sammanhang. Vilket gör det möjligt för individen att se sitt arbete i ett större 
perspektiv så att denna kan känna att arbetet är av värdefull natur samt att det gör nytta.  
6. Behov om framtidsförhoppningar. En punkt rörande individens vision om sitt arbete som 
inte per definition behöver betyda exempelvis befordran.  
 
Vidare beskrivs det att dessa typer av krav nödvändigtvis ej behöver vara begränsade till 
arbetare utan att de kan appliceras på alla nivåer. Kraven beskrivs även som punkter som inte 
kan uppfyllas i alla arbeten eller av alla människor. Detta är krav som ej behöver vara 
utpräglade i sin renaste form vilket då kan medföra att de ej upplevs som utstakade eller 
specifika punkter för varje individ. Olika arbeten resulterar i olika uppfattningar om kraven 
vilket i sin tur gör att individen kan tappa fästet om vad som en gång varit önskade mål eller 
dylikt. Dessa krav kommer därmed med tiden att undgå individen som i slutändan accepterar 
det som är och glömmer på så vis bort sitt eller sina ursprungliga krav. Samma sak beskrivs 
även här gällande arbetstillfredsställelse överlag (Thorsrud och Emery 1969, s. 20).  
 
Fortsättningsvis avser vi att hantera det som det Svenska metallindustriarbetarförbundets 
kongress (1985) kommit att framställa angående ”det goda arbetet”. Det var mellan åren 1983 
och 1984 som det tillsattes en nämnd samt arbetsgrupp som skulle fram- och sammanställa en 
redogörelse eller ett protokoll på det goda arbetet till Metalls kongress 1985. Dessa olika 
inslag från diverse arbetsgrupper har både rapporterats samt tagits upp och argumenterats 
inför den programkommitté som då rådde. Att detta gjordes inom industrin var på grund av att 
den stod inför förändring av större skala vilket i sin tur skulle påverka arbetarna inom 
industrin. På så vis ansågs det av större vikt att visa ett kollegialt stöd för att bidra till ett 
bättre liv i arbetet. Tanken var att ”det goda arbetet” skulle agera som en typ av 
begynnelsepunkt för fackets arbete i fortsatt strävan om ett gott och trivsamt arbete. 
Rapporten fyller på sådant vis sin funktion genom att exemplifiera hur ett liv i arbete ska se ut 
samt hur arbetares intresse inom industrin på bästa sätt skall hanteras i en period av förändring 
så deras arbete på sådant vis blir, givande, intressant samt uppskattat, så att det kan klassas 
som ett gott arbete (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 11).  
 
År 1985 släpptes nio principer som behandlar vad som kan anses som ”det goda arbetet” av 
det svenska metallindustriarbetarförbundet. Tolkningen uppmanar att effektivisering gällande 
produktion främst kan anknytas till villkor gällande anställning och arbete. Således anses det 
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att medarbetarna bör ha både rätten samt möjligheten att bruka sitt kunnande och sin lärdom 
(Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 128). Sammanfattningen för de nio 
principerna lyder:  
1. Trygghet i anställning. Denna princip syftar på att stimulera tryggheten i arbetet under 
exempelvis förändringsarbete. Om ett överhängande hot rörande arbetslöshet existerar på 
arbetsplatsen så leder detta till att medarbetarens handlingskraft samt ambition minskar. 
Således kan tryggheten komma att bidra till en ökad inställsamhet och flexibilitet hos 
medarbetarna när ändringen i sig självt inte påverkar arbetsstyrkan i negativ bemärkelse 
(Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 129). 
2. En rättvis lön. För att en utveckling av det långsiktiga slaget ska kunna fortgå 
oproblematiskt behövs en viss säkerhet gällande den ekonomiska aspekten. Denna princip 
behandlar alltså medarbetarens ersättning och att en rimlig lön bör existera. Detta ska i sin tur 
påverka medarbetarens engagemang och medverkan i organisationen. Skulle inte en skälig lön 
utdelas så kan detta medföra ett orosmoment hos arbetaren som då får bekymmer. Detta 
bekymmer kan i sin tur leda till ett hämmande av kreativitet i arbetet då tankarna kretsar kring 
det ekonomiska bekymret snarare än arbetet. En ekonomisk ersättning av rätt proportion 
bidrar på sådant sätt till starkare utveckling för organisationen (Svenska 
metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 129). 
3. Ett medbestämmande i företagen. För att ett företag eller en organisation skall blomstra av 
kreativitet, idérikedom och handlingskraft så krävs det ett större demokratiskt styre inom 
organisationen eller företaget. Hämmas medbestämmandet så hämmas även detta. En 
medarbetare som besitter kunskaper och erfarenhet får i sådant fall inget utrymme att utöva 
sin kunskap vilket leder till ett instrumentellt synsätt gällande arbete som då i första hand 
handlar om förtjänst och inget mer. Ett ökat medbestämmande inom organisationen blir därför 
av högre prioritet då det exempelvis kan öka produktivitet då initiativ och handlingskraft får 
ett friare spelrum (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 129). 
4. En arbetsorganisation för samarbete. Principen verkar för att arbetet bör slås samman i 
grupper för att på så sätt undvika polarisering och olikheter. Ett ständigt minskande samarbete 
i organisationer bidrar till ett försämrat yrkeskunnande samt, som tidigare nämnt, en större 
uppdelning av arbetande individer. Ett ökat samarbete bör således eftersträvas för att bygga 
självkänsla hos medarbetare. Gruppering i syfte om samarbete kan fördelaktigt göras med nya 
och erfarna arbetare för att på sådant vis se till att yrkeskunnandet ej går till spillo (Svenska 
metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 130). 
5. Ett yrkeskunnande i alla arbeten. För att bevara ett yrkeskunnande inom organisationen 
krävs det, oavsett grad- och nivå på arbetet, att det är ett helt arbete. Denna princip syftar 
således på motverkan av det faktum att effektiviteten riktas mot att arbetarna skall utgöra en 
mindre del av helheten. Det bör då alltså inte bara existera specialister på ett specifikt område 
utan snarare arbetare som kan se arbetet i sin helhet gentemot organisationen, för att på så sätt 
inte gå miste om ett yrkeskunnande (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 
130). 
6. Utbildning – en del av arbetet. När en organisation står inför en förändring så blir det av 
prioritet att bevara medarbetarens egenvärde då förändring i många avseenden ställer krav på 
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ny kunskap och nytt vetande. Genom att utbilda sin personal som i sin tur leder till ett ökat 
egenvärde blir då av stor betydelse för en utvecklande organisation med arbetare som kan 
värva nya erfarenheter (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 130). 
7. Arbetstider utifrån sociala krav. Denna princip bygger på att organisationen bör anpassa 
arbetstider och eventuella skift på ett sådant vis att det inte hämmar medarbetarens möjlighet 
till valfrihet. Om en organisation står inför ekonomiska svårigheter så medföljer i allra högsta 
grad större krav på skiftarbete och eventuella nedskärningar. Som följd av detta 
problematiseras den sociala samvaron i organisationen och fritid samt övrigt engagemang i 
organisationen inskränks. Därav bör det, som tidigare nämnt, appliceras mer flexibilitet från 
arbetsgivarsidan så att individernas valfrihet kan komma till uttryck i organisationen (Svenska 
metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 131). 
8. En jämlikhet på arbetsplatserna. Principen åsyftar att belysa uppdelningen i 
arbetsmarknaden. Det rör sig exempelvis om grupper som behandlar de mindre privilegierade 
gentemot framgångsrika medarbetare, det kan även beröra uppdelning gällande kön. Denna 
segregation inom arbetsmarknaden är ett resultat av en ökad effektivisering av produktivitet 
och teknikutveckling. För att minska denna uppdelning krävs initiativ och handlingskraft 
gällande åtgärder, såsom utbildning etcetera för att ge stöd och stärka de som ej kan klassas 
som privilegierade (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 131). 
9. En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall. Risker som utslitning, sjukdom, samt 
skador och stress är en följd av de arbetsvillkor som kan existera på företag. Denna princip 
verkar för att hindra och motarbeta dessa villkor. Synen på medarbetare bör vara i linje med 
ett högt värderande. En medarbetare bör inte uppleva några av de ovanstående risker och 
företag torde därför tillämpa en human syn på sin personal som kan ge uttryck för en trivsam 
arbetsplats utan risker (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985, s. 131). 
 
För att kunna definiera ”det goda arbetet” är det av stor betydelse att inte bara belysa vad som 
har skrivits om historiskt sett utan även att redogöra för vad som är ”det goda arbetet” idag 
och om det kan återfinnas i dagens samhälle. I Johansson och Abrahamsson (2009, s. 778) 
efterfrågar man vart det ”det goda arbetet” tagit vägen i dagens samhälle och de konstaterar 
att ”Lean production” både genomsyrar samt överskuggar dagens arbete. Fortsättningsvis 
belyser man hur organisationer utnyttjar den anställdes fulla kapacitet i arbetet till 
produktionens fördel och att detta är ett inslag i hur ”lean production” påverkar den anställdes 
arbete. Denna trend i arbetsmarknaden belyser Johansson och Abrahamsson (2009, s. 778) 
som ett frånvarande av ett gott arbete. De beskriver här en sammanfattning om hur ”det goda 
arbetet” historiskt sett har präglats av ett arbete som med fördelning av arbete och 
standardisering försökt åstadkomma effektivitet. Samarbete genom olika arbetsgrupper och ett 
delegerat ansvar hos personalen var något facket arbetade för och som sedan även blev 
uppnått genom personalstrategier. Vidare beskrivs den förnyelse som kom att forma om 
arbetsprincipen i Sverige och det är då som tidigare nämnt ”lean production” som står i fokus. 
I takt med implementeringen av denna organisationsteori i arbetet ställs även högre krav på att 
utnyttja individers fulla kapacitet inom organisationers produktion. Detta beskrivs som något 
som både kan gynna organisationen men också något som kan deformera den, beroende på 
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hur filosofin beaktas och hanteras av den användande organisationen. På grund av detta menar 
man här att det bör ställas ett nytt fokus gällande produktion, ett fokus på organisatoriska 
faktorer såsom interagera arbetsmiljön på ett större plan i arbetsutvecklingen (Johansson och 
Abrahamsson 2009, s. 778).  
 
Vidare beskriver Johansson och Abrahamsson (2009, s. 778) kriterier i dagens arbetssamhälle 
vilket kan återkopplas till de principer Svenska metallindustriarbetarförbundets kongress 
(1985)  belyser. Dessa kriterier granskas för att se hur de stämmer ihop med utvecklingen.  
1. Det första kriteriet som behandlas är det rörande organiseringen av arbetet och att det bör 
göras i grupper. Det skildras här att även om grupper ofta ingår i de vanliga management-
koncepten så styrs ändå fokus idag från gruppen till individen. Målsättningar angående 
exempelvis friskvård får ett allt mer personligt inriktad fokus. Detta menar man här istället för 
en individualiserad friskvård bör handla om ett hälsoperspektiv implementerat på hela 
arbetsgruppen. Tankesättet beträffande ”Lean production” verkar ha för stark genomslagskraft 
för att organisationer ska kunna hantera och arbeta med grupporganisering på ett rationellt 
sätt.  
2. Detta kriterium berör arbetarens självständighet och förmåga att ta egna beslut. De 
kvalitetskoncept som råder här ställer motstridiga krav då den å ena sidan påpekar att 
arbetsgruppen eller individen skall tilldelas ansvar om hur arbetet bör planeras och utföras 
samtidigt som den å andra sidan kräver en hög grad av standardisering, detta speciellt vid 
”Lean production”. Med ett ökat inslag av standardisering i arbetet äventyrar man arbetarens 
förmåga att ta egna beslut samt dennes självständighet.  
3. Det tredje kriteriet handlar om arbetets bredd samt variation. Även här beskrivs det hur man 
kan se motstridigheter gällande teori och praktik. Även om dagens managementfilosofi talar 
om att arbetets uppgifter breddas så blir det återkommande ”löpande bandet” samt ”Lean 
production” koncepten starkt framträdande och tar till stor del över vilket i sin tur leder till ett 
arbete som präglas av monotona och ensidiga uppgifter och ansträngningar vilket står i 
motsatt riktning vad gäller variation.  
4. Kriterier nummer fyra åsyftar arbetes konstanta lärande samt utveckling. Detta beskriver 
man som något som konceptet ”Lean production” inte behöver hämma utan kan komma att 
realisera. Dock är det av väsentlighet att poängtera att ett standardiserat arbete i många 
avseenden kan komma att förhindra ett utvecklande arbete på sikt.  
5. Det femte kriteriet rör arbetsmiljön och att den ska vara god och säker. Här ser man 
komplikationer vid en organisation som starkt styrs av konceptet ”Lean” då det ofta medför 
ökade arbetsbelastningar och andra fysiska rörelser som kan skada arbetaren.  
6. Det sjätte kriteriet behandlar tryggheten i anställningen och här kan en klar och tydlig trend 
urskiljas till det negativa. Detta beskriver man är ett resultat av sämre ersättningar för 
arbetslösa i kombination med att visstidsanställningar har ökat. Även faktorer såsom 
förflyttningar av produktionsbolag utomlands blir allt vanligare samt att 
anställningstryggheten har till större del blivit mer beroende av bemanningsföretag vilket gör 
att företaget i sig inte längre har samma koppling till medarbetaren.  
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7. Det sjunde och sista kriteriet handlar om kön och att arbetet skall vara utformat för både 
kvinnor och män. Denna punkt är den som de anser utgöra en positiv trend. Utöver det senaste 
decenniet har stora förbättringar kunnat urskiljas och jämställdhetsfrågor är numera ett vanligt 
inslag hos organisationer. Således ser Johansson och Abrahamsson (2009) problem med 
samhällsutvecklingen och de managementfilosofier som medföljt.  
 
Även om de principer som de Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress (1985) till stor 
del stämmer överens med det man i teorin letar efter så är bristerna stora i hur det ser ut i 
praktiken mer nyligen. Johansson och Abrahamsson (2009) anser att dessa problem inte bara 
går att lösa problemen utan även att det måste göras.   
 
Johansson och Abrahamsson (2009, s. 779) diskuterar kring att ”det nya goda arbetet” är ett 
faktum i takt med den omställning vi ser på arbetsmarknaden, främst rörande de 
organisationer som implementerar konceptet ”Lean”, och att detta skapar förutsättningar för 
utveckling hos ”det goda arbetet”. Således behöver inte fenomenet eller konceptet om ”det 
goda arbetet” försvinna eller dö ut. Det blir då alltså en fråga om att fokusera samt anpassa 
inriktningen på rätt sätt i organisationen så att ”det goda arbetet” kan leva vidare i en anpassad 
och utvecklad form. Det ges då förslag på att kraven bör ställas i följd med att lägsta nivå för 
planering skall vara arbetsgrupper, alltså en styrning mot gruppen så att de har egna uppgifter 
och omlopp att förhålla sig till. Lärande skall vara en generell och självklar aspekt som stöttas 
av båda parterna i organisationen, även yrkesrollerna skall vara breda så att de kan tillämpas 
på konceptet ”Lean”. Att integrera kön och- eller underrepresenterade grupper bör ske inom 
organisationer. Slutligen bör också ett aktivt förespråkande göras för en allmänt godtycklig 
arbetsmiljö (Johansson och Abrahamsson 2009, s. 779). 
 
Att belysa och kritisera med hjälp av den nya aspekten av ”det goda arbetet” anser vi vara av 
relevans då detta kan ligga till grund för förklaringar i den undersökning vi skall göra. Samt 
även att det kan agera som komplement om de svar vi möjligt kan tänkas få ej står i linje med 
de principer vi valt att förhålla oss till. Det ges en bakomliggande tanke om förändring och 
utveckling vilket vi anser tillägga ytterligare faktorer för vår forskning.   

2.3	Work-Life	Balance	
Work-life balance handlar om förmågan att kunna balansera individens arbetsliv och det 
privata livet. Den ena delen bör inte ta över den andra, individens ska känna en 
tillfredställande känsla från de båda delarna. Det är en balansgång som inte är så särskilt lätt 
att manövrera. Det är dock viktigt att trycka på att detta är högst individuellt så diverse olika 
omständigheter kan avgöra vad som känns tillfredställande för individen i fråga. Vissa 
individer kan känna att de vill ha en större professionell sfär medan nästa individ tycker att 
familjelivet är det viktigaste för dem och låter då den privata sfären ta en större plats än den 
professionella. (Noon & Blyton 2013, s. 342). Noon & Blyton (2013, s. 343) redovisar ett 
problem med work-life balance och det är att begreppet delar upp ”Life” (fritid) och ”Work” 
(arbete) i två olika sfärer. I verkligheten så arbetet en naturlig del för många vuxna människor 
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i samhället, så arbetet är en del av livet och kan därför kan inte detta delas upp i två sfärer. 
Noon & Blyton (2013, s. 343) menar att det finns två huvudformer obalans mellan arbetet och 
fritiden, dessa två former är: 
 
-Det professionella livet tar allt för stor plats och det blir svårt för individen att sköta 
uppgifterna i hemmet, till exempel att varva ner, umgås med sin familj eller vänner eller sköta 
hushållssysslor.  

-Familjen tar en större plats, kräver mera av individen vilket i sin tur gör det svårt för 
individen att sköta sitt professionella liv på ett önskvärt sätt.  

Det finns även enligt Greenhouse och Beutell (1985, s. 78) tre konflikter som kan uppstå 
mellan de olika sfärerna fritid och det professionella livet. Den första har nämnts till den 
tidsbaserade konflikten. Den tidsbaserade konflikten kan resultera i att individen jobbar 
övertid eller har någon slags press ifrån hemmet som gör att denne måste spendera mer tid i 
en av sfärerna, detta resulterar i att mer tid spenderas i en sfär vilket gör den andra sfären 
lidande. Den andra konflikten är ett förhållande som skapas när det är något påfrestande som 
pågår i en av sfärerna. Individen kan gå igenom personliga problem som stoppar individen 
från att hålla fokus på arbetsuppgifter, samtidigt som jobbet kan komma med påfrestande 
uppgifter, till exempel övertid. Individen tvingas att ta med sig arbetet hem och arbeta på det 
som skulle ha varit fritid. Den sista konflikten som kan uppstå är den beteendebaserade 
konflikten. En chef som delar ut order och styr med hela armen skulle kunna låta detta 
beteende spilla över i familjelivet, den kanske beordrar sin partner eller barn så som den 
skulle göra på jobbet till sina anställda.  
 
Eikhof et al. (2007, s. 9f) hävdar att work-life balance debatten inte tar med en del viktiga 
perspektiv. Ett av perspektiven är att den professionella sfären oftast ses som negativ, något 
som en individ endast gör för den ekonomiska vinsten, detta är dock inte enda sanningen då 
många individer kan se sitt arbete som något motiverande. Det finns även flera olika typer av 
tillfredställelse som en individ får ut av sitt arbete, det kan vara en plats för social interaktion 
som individen inte får utanför sitt arbete. Ett annat perspektiv är synen på den privata sfären. 
Den privata sfären ses för det mesta som något positivt, något som den professionella sfären 
stjäl tid ifrån. Det som inte nämns i debatten är att det ansvar som inväntar dem i hemmet, det 
kan vara barn som behöver tas hand om, hushållssysslor etcetera. Detta ansvar landar mer än 
oftast fortfarande hos kvinnorna i hemmet. Dessa kvinnor och män kan då se arbetet som ett 
sätt att undkomma detta ansvar genom att jobba övertid (Eikhof et al. 2007, s. 9f). 
 
Work-life balance är en ytterst relevant teori för vår undersökning då vi anser att livspusslet 
bör beaktas inom ett gott arbete. Teorin om work-life balance kommer att integreras i de 
intervjuer som vi kommer att utföra, där med rätt ställda frågor och följdfrågor så kan vi 
förhoppningsvis få reda på om vårdpersonal lyckas att balansera de två sfärerna som är arbete 
och fritid. 
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2.4 Motivation 
Då vi avser att undersöka vårdpersonal, och huruvida det finns ett gott arbete hos 
vårdpersonalen anser vi att motivation är en rimlig teori att ha i åtanke då vi formulerar 
intervjuguiden samt att ha som underlägg när vi väl börjar med analysen av det insamlade 
materialet. För om de saknar ett gott arbete, varför är de då fortfarande verksamma inom 
vården? Vi vill då undersöka om de har en bakomliggande motivation till deras val av arbete. 
Då vi vill undersöka motivation ansåg vi att Herzberg och hans tvåfaktorsteori vara en 
lämplig teori att använda för vår studie, det är en testad och genomgående teori som förvisso 
har en del år på nacken men ändå fortfarande relevant. Då hans teori har testats av andra 
forskare under helt andra förutsättningar så har de kommit fram till liknande svar, vilket 
förstärker anledning till varför vi väljer att ha med den (Granberg 2011, s. 752). Herzberg 
ansåg att en anställds attityd eller syn på arbete kunde delas in två faktorer, nämligen 
motivatorer och hygienfaktorer. Hygienfaktorerna är faktorer som inte är knutna till 
upplevelsen av arbetet i sig, utan det handlar om de omständigheter som finns runtomkring 
arbetet (Herzberg et al. 2002, s. 113). Motivatorer är de faktorer som avgör om en 
arbetstagare kommer att känna en arbetstillfredsställelse. De omständigheter som finns som 
gör att en arbetstagare känner är viktiga för dem i arbetet (Herzberg et al. 2002, s. 116). 
Hygienfaktorer kan vara de fysiska arbetsförhållandena, företagspolicys, att cheferna har en 
viss tillsyn över arbetet och lön. Dessa faktorer i sig skapar inte motivation men utan dem 
skulle det uppstå missnöje med arbetet. Herzberg (2002, s. 113) menar att dessa endast 
fungerar som ett preventivt medel. Hygienfaktorerna botar inte en dålig attityd gentemot 
arbetet utan de är där för att ta bort de hinder som kan finnas för att stoppa en arbetstagare att 
finna en positiv attityd gentemot arbetet.  Alltså hygienfaktorerna finns för att se till att det 
inte skapas missnöje, finns hygienfaktorerna på arbetsplatsen så kommer inte arbetstagaren att 
känna något missnöje. 
 
Motivatorer kan vara att en arbetstagare får något slag av uppskattning eller beröm från 
antingen en kollega eller att en individ från ledningen berömmer individen för ett gott utfört 
arbete. Det kan vara möjligheten till att växa både i företaget och som person, det kan vara 
möjligheten till att avancera upp i företaget. Dessa faktorer skapar motivation hos 
arbetstagaren och ger dem ett incitament att prestera bättre på arbetsplatsen som i sin tur 
gynnar företaget (Herzberg et al. 2002, s. 45f). Det Herzberg kom fram till under denna 
undersökning var att det som motiverade (motivatorer) arbetstagarna skiljde sig åt det som 
gjorde missnöjda (hygienfaktorer). Herzberg menar att för att en arbetstagare skall känna sig 
motiverad till sina arbetsuppgifter så måste arbetets utformning ta hänsyn till arbetstagarens 
ambition och intressen, detta är alltså motivatorerna. Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 153) 
visar på att när motivatorer saknas på arbetsplatsen skapas det ett neutralt tillstånd. Det som 
avgör om de är missnöjda är alltså hygienfaktorerna och dessa kan ledningen inte frångå utan 
de kan endast försöka se till att det inte uppstår. Så en ledning kan alltså se till att 
hygienfaktorerna är uppfyllda på arbetsplatsen och se till att arbetstagarna inte känner något 
missnöje, men hygienfaktorerna leder inte till en ökad motivation (Granberg 2011, s. 752).  
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En undersökning som gjordes av Maidani (1991, s. 8) visar han att även hygiensfaktorer kan 
vara upphov till motivation genom att undersöka jobb tillfredsställelse på den privata och 
offentliga sektorn. Det som även påvisades var att den offentliga sektorn värderade 
hygienfaktorerna mer än vad den privata sektorn gjorde (Maidani 1991, s. 8). Här visar 
Maidani dock att hygienfaktorer visst kan leda till ökad motivation, alltså borde även 
ledningen se över detta. Lön är något som motiverar många och lön är faktiskt en 
hygienfaktor, så visst kan hygienfaktorer vara motiverande. Människor är trots allt väldigt 
individuella och det är därför svårt att avgöra vad som kommer att motivera.  
 
Vidare när vi skulle undersöka motivation hos vårdpersonalen så var Maslow och hans 
behovstrappa ett självklart val till vår studie. Maslows behovstrappa (2007, s. 15f) är 
uppdelad i hierarki som består av fem steg, för att en individ skall kunna ta sig förbi det första 
steget måste de kraven som finns på det steget vara uppfyllt innan den kan avancera till nästa 
steg. Det första steget i behovstrappan är de fysiska behoven, detta är behoven varje individ 
behöver för att överleva. Detta kan vara mat och syre. Skulle en människa som inte har något 
steg i trappan uppfyllt, så skulle den med största sannolikhet se till att det första steget alltså 
det fysiska blir uppfyllt, se till att dämpa hungern (Maslow 2007, s. 16f). Människan har fler 
behov än endast de fysiska, det uppkommer fler steg som blir aktuella efter det att det steget 
under har blivit uppfyllt. Det är det som Maslow (2007, s. 17) försöker att påvisa, just att 
människans behov är uppställt i en hierarki, är det första steget uppfyllt så kan individen gå 
vidare till nästa. Det andra steget i behovstrappan är trygghet. Trygghetssteget består av 
stabilitet, ordning och reda samt skydd från fara. Individer som befinner sig i länder som inte 
präglas av krig eller diktaturer så är redan trygghetsbehovet uppfyllt genom välfungerande 
system. Det som individer här istället ser som sitt trygghetsbehov kan till exempel vara att ha 
en stadig ekonomi eller ha försäkringar mot eventuella nedsättningar de kan drabbas av. 
Andra individer vänder sig till religion för att finna trygghet och säkerhet (Maslow 2007, s. 
18f). När båda dessa stegen är uppfyllda kommer det tredje steget, nämligen gemenskap. Här 
vill en individ känna kärlek och samhörighet med vänner och familj. Gemenskap skapar ett ge 
och ta förhållande som individen strävar efter, skulle den inte uppnå en sådan gemenskap 
kommer den att göra allt i sin makt för att åstadkomma ett sådant förhållande. På samma sätt 
som den svältande individen endast har mat i tankarna har denna individ endast strävan efter 
att få vara del av en gemenskap i tankarna. Maslow (2007, s. 20) menar att vi fortfarande har 
ett basalt sätt att tänka på och viljan att tillhöra en ”flock” fortfarande finns inpräntat i vårt 
sinne. Det fjärde steget i behovstrappan är uppskattning. Alla individer i vårt samhälle 
förutom ett fåtal undantag har ett behov av att i någon grad bli uppskattade eller att få 
bekräftelse från andra individer i deras umgängeskrets. När en individ känner att den får 
uppskattning leder detta till ett ökat självförtroende, ens egenvärde ökar, duglighetskänslan 
ökar och individen känner att hen behövs. Skulle ett hinder uppstå och individen inte får 
någon uppskattning skapas mindervärdeskomplex och en känsla av hjälplöshet (Maslow 2007, 
s. 21f). 
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När samtliga föregående steg är uppfyllda kan individen avancera till det sista steget, 
nämligen självförverkligande. Som med de andra stegen så fortsätter en individ att sträva efter 
något nytt, och Maslow (2007, s. 22) menar att om inte individen sysslar med det som den var 
ämnad till att göra kommer missnöje att uppstå. Detta kan ta sig till uttryck i till exempel val 
av arbete, en individ som en duktig fotbollsspelare skall spela fotboll, en individ som är 
duktig på att skriva skall skriva, en duktig målare skall måla. Det kan även ge uttryck i andra 
former, en individ kan sukta efter att bli uppfinnare. Spenderar denna individ resten av sitt liv 
att sträva efter detta mål så har även de nått det sista steget. Så genom att göra det som de har 
en passion för kan de uppnå självförverkligande och nå till det sista steget i Maslows 
behovstrappa. (Maslow 2007, s. 22). 
 
Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 135f) visar på att den empiriska forskningen som har 
gjorts på Maslows behovstrappa ger ett blandat resultat, det är Maslows antagande att varje 
steg måste vara uppfyllt för att individen ska kunna avancera till nästa steg som inte stöds av 
forskningen som har gjorts på teorin. Forskningen pekar istället på att människan är flexibel, 
att det är möjligt för en individ att röra sig både uppåt och neråt i behovstrappan. Detta kan 
även göras på bekostnad av ett lägre steg. Här kan ett flertal exempel framkallas men 
Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 135) illustrerar det med ett tydligt exempel. En 
anorektiker som endast har sitt utseende i åtanke och svälter sig för att bli smal ignorerar då 
det basala behovet för mat för att kunna få den sociala uppskattningen som hen så desperat 
strävar efter. Maslows teori är i grund och botten endast ett försök till att måla upp generella 
riktlinjer för att försöka förstå sig på hur och varför individer agerar och reagerar olika i 
situationer. Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 136) redovisar att människor inte är fysiska 
system som går att förklara utifrån fasta principer utan de är föränderliga varelser. Så med lite 
modifikationer av behovstrappan skulle det vara möjligt att kunna applicera på diverse olika 
individer, men i den fast bestämda formen som Maslow utformade blir det väldigt svårt. 
(Kaufmann och Kaufmann 2010, s. 135f). Nedan följer en illustration av Maslows 
behovspyramid:  
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Gemenskap 

Uppskattning 

Självförverkligande 

Figur 1. Maslows behovstrappa 
Egen figur 
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3.	Metod	
Här redogör vi för hur vårt tillvägagångssätt har sett ut. Inledande redogör vi för vårt val av 
metod, hur urvalsprocessen ser ut, hur vi bearbetat fram vår intervjuguide samt hur 
intervjuerna gått tillväga. Fortsättningsvis behandlar vi vår studies validitet och reliabilitet 
samt även hur vi tolkat vårt empiriska material. Slutligen redogör vi för hur vi bearbetat 
materialet som ligger till grund för vår undersökning samt även de etiska riktlinjer vi 
förhåller oss till.  

3.1	Val	av	metod	
Vår studie avser att skapa förståelse för hur vårdpersonal utifrån det goda arbetet upplever och 
resonerar kring sitt arbete, hur relationen mellan arbete och fritid ser ut samt vilka 
bakomliggande motivatorer som kan urskiljas. Således vill vi att finna mönster kring vården 
utifrån den teoretiska referensramen samt respondenternas upplevelser. För att kunna uppnå 
detta syfte har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. När det handlar om, som tidigare 
nämnt, att skapa förståelse för resonemang eller återfinna mönster i individers handlande och 
agerande så lämpar sig en kvalitativ studie bäst enligt (Trost 2010, s. 32). Vidare beskriver 
han att en kvantitativ studie inte helt ska förkastas men att den inte ger det djup en kvalitativ 
studie gör när det handlar om upplevelser och erfarenheter vilket vår studie avser att göra. Att 
använda sig av intervjuer ger oss alltså tillåtelse att kunna studera och undersöka den 
bakomliggande förståelsen till dessa upplevelser som i sin tur kan ge upphov till, exempelvis, 
olika mönster (Trost 2010, s. 32).   
 
Vidare ville vi att intervjuerna skulle ge respondenterna möjlighet att sätta sin prägel på 
samtalet och även kunna ge uttryck för sin personlighet. För att göra detta möjligt har vi valt 
att tillämpa en låg grad av standardisering i våra intervjuer. Trost (2010, s. 39) menar att man 
med låg grad av standardisering får stora variationsmöjligheter. Det ges således friare tyglar 
vad gäller följdfrågor, ordningsföljd på frågorna samt även gällande språkbruk. Skulle vi 
istället använt oss av en hög grad av standardisering skulle det betyda att situationen för alla 
respondenter skulle se densamma ut i den mån det går, det kan till exempel vara att vi som 
intervjupersoner skulle ha samma tonläge vid varje intervjutillfälle, ställa frågorna i samma 
följd och ha intervjuerna i samma lokal (Trost 2010, s. 39). Detta hade inte gett oss det 
önskade utrymmet rörande personlig prägel som vi hade vilket kan komma att ligga till grund 
för intressanta data i vår fortsatta studie.  
 
Vi valde även att utgå ifrån en låg grad av strukturering när vi utformade våra frågor. Detta 
ger respondenterna möjlighet till friare svar som baseras på de värderingar och erfarenheter 
den intervjuade själv besitter (Olsson och Sörensen 2011, s. 133).  De beskriver även här den 
journalistiska intervjun, som ett exempel på en ostrukturerad intervju. Denna överensstämmer 
till stor del med det vi försökt att återskapa vid våra intervjutillfällen. Olsson och Sörensen 
(2011, s. 133) beskriver att denna typ av intervju har som avsikt att främja samarbetsvilja och 
även öka potentiella intressanta utsagor som annars skulle kunna gås miste om då vi som 
intervjuare hämmas av våra förutfattade meningar. Vi anser att detta ger oss större möjlighet 
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till att skapa förståelse baserat på personlig nivå än vad en hög grad av strukturering kunnat 
göra. Vidare har vi valt att utgå ifrån en öppen riktad intervjuform. I Lantz (2013, s. 46f) 
beskriver man denna typ som en intervjuform vilket lyfter en öppen och vid fråga som är 
inriktat på ett tema. Frågorna vi hade baserades på våra teman vilket således gav oss en 
inriktad bas att använda som grund. Den öppna och samtidigt riktade aspekten ger upphov till 
fördjupade och mer personliga svar eftersom den både fokuserar på ett fast ämne samtidigt 
som det vädjar till egen tolkning. Detta sätt anser vi ge oss ett gott empiriskt material att 
fortsätta studien med. 

 3.2	Förförståelse	
Innan vår undersökning började hade vi en viss förförståelse om vården, på både nyheterna 
och sociala medier hängs vården med jämna mellanrum ut som ett underbemannat hög-stress 
arbete. Även via nära och kära som är verksamma inom vården talas det om hög belastning. 
Så innan teorier valts ut för vår teoretiska referensram hade vi ändå en bild av hur arbetet 
inom vården kan tänkas se ut. Relevant att belysa är även att vi innan studien hade olika 
uppfattningar om att arbete inom vården. En av oss har ett flertal närstående som arbetar inom 
vården och får på så sätt dagligen höra om diverse händelser. Det kan till exempel röra sig om 
dödsfall hos unga patienter eller om patienter som utfört våldsamma handlingar. På så sätt har 
en av oss fått en djupare inblick i svåra situationer inom vården som skall hanteras av den 
anställde. Detta har således gett en ganska kritisk förförståelse angående hur det är att vara 
verksam inom vården. Den andra har en lite ytligare bild då kunskapen denne har om vården 
främst kommer från media. Detta har bidragit till en syn som är mer öppen inför studien då 
inga konkreta skildringar har skapat en djupare förförståelse inom vårdarbetet. Således har vi 
närmat oss studien med två olika synsätt som skiljer sig gravt. Fortsättningsvis har vi närmat 
oss våra respondenter pålästa om de teorier vi har uppsatta för studien vilket också har 
kommit att ligga till grund för vår förförståelse. Man kan alltså säga att vi utgått subjektivt 
från vår egen förförståelse vilket kan liknas med det hermeneutiska förhållningssättet (Patel 
och Davidson 2011, s. 29). Detta ser vi som en tillgång då det ges utrymme för 
helhetsförståelsen i det fenomen man undersöker. 

3.3	Urval	
I denna studie har vår målgrupp varit vårdpersonal, vi har vidare valt att fokusera på 
undersköterskor och sjuksköterskor inom vården. Då vi inte har haft möjlighet att intervjua 
alla under- och sjuksköterskor har vi valt att göra ett mindre urval. När vi diskuterade vilket 
sorts urval vi skulle använda oss ansåg vi att inte behövde lotsa in oss i ett fack, men det urval 
vi gjorde liknade mest ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009, s. 39) beskriver ett 
bekvämlighetsurval som att forskaren eller forskarna väljer sina respondenter utifrån 
bekvämlighet, alltså de första som finns till hands. Vidare pratar Denscombe att en forskare 
oftast har begränsade resurser och tid och eftersom vi är studenter och vi har begränsade 
resurser, så passade detta urvalet oss bra. (Denscombe 2009, s. 39). Nackdelen med att 
använda ett bekvämlighetsurval är att det kan ses som att forskarna har en slapp inställning till 
sin forskning. Denscombe (2009, s. 39) säger att om forskaren vill utföra en bra studie så skall 
hen inte välja de studieobjekt som är okomplicerade att få tag på, utan respondenterna skall 
väljas utifrån skäl som hänger ihop med det som skall studeras.  
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Vi hade till en början tänkt ta kontakt med sjukhus eller vårdcentraler i Karlstad men vi fick 
hjälp av en tredje part som försåg oss med lämpliga kandidater till vår studie. Samtliga 
individer vi fick tillgång till jobbade som undersköterskor eller sjuksköterskor på ett annat 
företag. Så även om bekvämlighetsurval är det urval som liknar vårt tillvägagångssätt mest 
anser vi inte att det har haft en större inverkan gällande trovärdigheten då vi faktiskt fick de 
respondenteter som studien åsyftade undersöka.  Urvalet som vi valde för denna studie består 
av sex kvinnor, utav dessa sex kvinnor är tre undersköterskor och tre sjuksköterskor. Vi har 
valt att inte studera kön dels för att kvinnor var överrepresenterade och även att vi ansåg att 
det inte var det vi avsåg att undersöka. Vi vill undersöka om vårdpersonal har ett gott arbete, 
inte om det finns någon skillnad mellan könen. Vi valde denna uppdelning gällande 
yrkeskategorier för att iaktta om de två grupperna har varierande synpunkter på sitt arbete, 
vilket ger oss utrymme för jämförande. Följande modell är till för att illustrera vårt urval, 
namnen som följer är fiktiva. 
 
Namn Befattning 
Maja Undersköterska 
Filippa Sjuksköterska 
Camilla Undersköterska 
Lisa Undersköterska  
Mirjam Sjuksköterska 
Kristina Sjuksköterska 

Figur 2. Intervjupersoner 
Egen figur 

3.4	Intervjuguide	
När vi formulerade vår intervjuguide gjorde vi det utifrån de teorier som vi har valt, vi 
formulerade även frågorna på ett sätt så att svaren vi erhöll från respondenterna skulle kunna 
besvara de frågeställningarna vi skapade i början av vårt arbete. Då vi har valt tre teorier så 
föll det sig normalt att ha tre teman i intervjuguiden, då varje tema motsvarar en av teorierna. 
 

- Tema 1. Det goda arbetet 
 

- Tema 2. Work-life balance 
 

- Tema 3. Motivation 

Temat ”Det goda arbetet” är grunden för denna studie och majoriteten av frågorna i 
intervjuguiden är hämtade från just det goda arbetet. Då vi ville få reda på om vårdpersonal 
anser sig ha ett gott arbete var vi tvungna att formulera frågorna på så sätt att varje fråga 
täckte en viss aspekt av det goda arbetet. Vi valde även att som avslutande fråga angående det 
goda arbetet låta respondenten själv svara på vad de tycker det goda arbetet är, på detta sätt 
kunde vi täcka upp eventuella luckor samt att respondenten själv fick försöka hypotisera vad 
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den ansåg ett gott arbete vara. Det andra temat ”Work-life balance” fungerade som ett 
komplement till det goda arbetet, då det ger en inblick i relationen vårdpersonal har mellan 
fritid och arbete. Vi ville få reda på om våra respondenter lyckas att balansera sitt privatliv 
med sitt professionella liv. Slutligen har vi temat ”Motivation” där frågorna vi ställde är 
utformade på ett sådant sätt att vi ska kunna placera svaren vi erhållit i Herzbergs 
tvåfaktorsteori och samtidigt kunna placeras i Maslows behovstrappa. Motivation kan även 
spela en lite större roll än bara placeras i de befintliga teorierna, om en respondent inte har ett 
gott arbete varför är de då fortfarande verksamma inom vården? Kan det då vara en fråga om 
att det finns en bakomliggande faktor till varför de sökte sig till och väljer att stanna kvar 
inom vården? 
 
När vi sedan faktiskt skulle utforma frågorna hämtade vi inspiration och kunskap från (Patel 
och Davidsson 2011, s. 77f). Vi började med en inledningsfråga om befattning, sedan gick vi 
vidare till huvudfrågorna som vi hade ställt upp i en ordning som representerade ordningen vi 
hade valt i vår teoretiska referensram. Vi undvek även att formulera frågor som respondenten 
hade kunnat uppfatta som ledande och vi formulerade frågorna med ett språk som 
respondenterna kunde förstå utan några problem.  

3.5	Genomförande	av	intervju		
Innan varje intervju så har ett informationsbrev utlämnats till varje respondent att läsa igenom 
(se bilaga: 2). Detta informationsbrev lämnades ut i syfte om att introducera oss själva, det 
program vi läser samt vad uppsatsen berör. Information rörande konfidentiella åtaganden samt 
hur materialet skulle användas nämns också. Slutligen nämns den uppskattade tiden det tar 
och att de när som helst utan motivering fick avbryta intervjun. Även våra kontaktuppgifter 
lämnades ut ifall några funderingar uppstår.    
 
Innan de faktiska intervjuerna tog plats utfördes en pilotstudie med syfte att pröva vårt 
upplägg i själva intervjuguiden, detta gjordes även mot den aktuella arbetsgruppen som så sig 
börs enligt (Patel och Davidson 2011, s. 60). De intervjuer som ligger till grund för vår studie 
har skett ansikte mot ansikte och alla har genomförts med en av oss två intervjuare på plats. 
Att undersöka på detta sätt kan medföra effekter av både positiva och negativa konsekvenser. 
I Jacobsen (2002, s. 161) redogör man för de eventuella effekter som kan tänkas uppstå. De 
första som berörs som positivt är att man vid mänsklig kontakt och interaktion verkar få ett 
naturligare och enklare flyt i diskussioner rörande känsligare ämnen än vad man får vid, 
exempelvis telefonintervjuer. Detta tordes bero på den relation man kan tänkas skapa ansikte 
mot ansikte. Den främsta positiva aspekten som utgörs vid metoden, ansikte mot ansikte, är de 
öppna och givande konversationerna som med större enkelhet uppstår här. Är det en intervju 
som berör många öppna frågor blir det då onekligen så att denna metod lämpar sig bäst. Även 
ansiktsuttryck och gester kan ligga till grund för förståelse vilket inte kan uppnås vid en 
telefonintervju och man kan då gå miste om värdefull information. Att sitta ansikte mot 
ansikte ger således utrymme för bättre diskussioner och förståelse hos individen i fråga då 
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ansiktsuttryck kan berätta när intervjupersonen exempelvis känner sig illa till mods och inte 
vill fortsätta med den berörda frågan (Jacobsen 2002, s. 161f).  
 
De negativa aspekterna kring att utföra intervjuer ansikte mot ansikte är att det dels kan vara 
kostsamt att förflytta sig till den aktuella platsen och dels att den så kallade intervjuareffekten 
kan uppstå. Intervjuareffekten beskriver Jacobsen (2002, s. 162) som ett fenomen där den 
intervjuade individen uppträder onormalt då intervjuaren uppvisar ett exempelvis uttråkat 
beteende. Detta kan resultera i att den intervjuade individen försöker tillfredsställa 
intervjuaren genom exempelvis lögner.  
 
 De intervjuer vi genomfört har spelats in via ett program på en dator. Under våra 
intervjutillfällen har vi genomgående upplevt en god och förtrolig känsla med ett stort 
engagemang ifrån våra respondenter. Att intervjua ansikte mot ansikte har gett oss ett 
naturligt flyt i diskussionerna som enligt Jacobsen (2002, s. 161) är åtråvärt. Vi anser även att 
tillvägagångsättet, ansikte mot ansikte, gett oss större insikt i utsagorna då vi tagit del av de 
känslor, ansiktsuttryck och gester som illustrerats under intervjuerna vilket vi tycker ligger till 
grund för en god förståelse. Utifrån de teman vi hade som grund har vi inte märkt av någon 
fråga som besvärat eller på något sätt ställt till vår undersökning och vi har även fått bra 
feedback från våra respondenter då de i efterhand talat om att både frågorna och intervjun i 
helhet varit intressanta. Detta har i sin tur resulterat i ett rikligt underlag av empiri som 
kommer att ligga som en del av grunden i vår studie. Intervjuareffekten har inte vad vi kan 
urskilja uppstått då stämningen överlag har varit gemytlig.  

3.6	Validitet	och	reliabilitet		
Validitet handlar om att verkligen undersöka det man faktiskt avser studera (Patel och 
Davidson 2011, s. 102). Då vi har som syfte att studera människors upplevelser och 
erfarenheter berör detta i allra högsta grad svårfångade fenomen vilket Patel och Davidson 
(2011, s. 102) beskriver som fenomen vilket vi inte kan plocka fram och studera, utan 
fenomen som måste undersökas genom instrument, vilket i vårt fall var vår intervjuguide. 
Vidare beskriver de att instrumentet därför måste undersöka det som skall undersökas och 
inget annat, först då uppnår man god validitet. Således blir det av relevans att belysa 
innehållsvaliditet som Patel och Davidson (2011, s. 102f) nämner. Detta handlar om att 
genom analys kopplat, i vårt fall, till den teoretiska referensramen, urskilja aktuella och 
relevanta begrepp som i sin tur ska komma att stå till grund för de variabler som kommer att 
formuleras till frågor i vår intervjuguide. När detta sedan är gjort används detta instrument i 
studien och har man lyckats med att täcka den teori man har som grund har man också lyckats 
att uppnå god validitet.  
 
Vidare behandlar Patel och Davidson (2011, s. 103) begreppet reliabilitet vilket berör 
instrumentets tillförlitlighet, alltså till vilken grad instrumentet motstår yttre påverkan. Om 
detta sker blir värdet missvisande och kallas då ett felvärde. Ett felvärde kan genereras på 
grund av flera olika omständigheter som heller inte alltid kan kontrolleras. För att minska 
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chansen att få felvärden kan vissa åtaganden göras och det kan då exempelvis vara att man är 
lagrar intervjutillfällena. Detta ger intervjuaren möjlighet att se över intervjusituationen om 
och om igen så att man säkerställer att frågor och diskussioner blivit uppfattade på det vis 
forskaren avsåg (Patel och Davidson (2011, s. 104). För att få en god reliabilitet krävs att 
undersökningen är tillförlitlig. Dock kan det vara av väsentlighet att påpeka det Trost (2010, s. 
132) skriver om kvalitativa studier och reliabilitet. Han kritiserar här den statiska aspekten hos 
människan och att det är befängt att uppfatta henne som sådan. Vidare beskriver han att 
människan är en aktivt deltagande aktör som konstant möter nya utmaningar och erfarenheter 
vilket i sin tur leder till att denne kan ändra uppfattning om frågan ställs igen.  
 
För att uppnå en god validitet i vår studie så har våra teman präglats hela arbetet igenom, från 
teori till resultat och vi har använt oss av existerande definitioner rörande teorin samt även 
gett samtliga intervjupersoner en chans att uttrycka sin definition av begreppen, det goda 
arbetet, work-life balance och motivation. Detta har gett oss ett instrument vilket med god 
validitet kan undersöka det vi avsett undersöka. För att uppnå en god reliabilitet så har 
intervjuerna skett på samma sätt, i enskilda lokaler, ansikte mot ansikte. Vi har även spelat in 
och lagrat den insamlade data för att kunna granska den noggrant i syfte om att fastställa att 
allt har blivit korrekt uppfattat. Det vi fann problematiskt gällande reliabiliteten var 
tillfälligheter, såsom exempelvis intervjuvana. Det vi i efterhand kan urskilja är att de tidiga 
intervjuerna i processen inte präglas av samma intervjuvana som kan leda till djupare 
diskussioner eller följdfrågor vilket kan tänkas berika det empiriska materialet. Vidare anser 
vi även att de teman vi använt kan generera olika typer av upplevelser som i sin tur kan leda 
till annorlunda svar om frågorna återigen skulle ställas.  

3.7	Relation	mellan	teori	och	empiri	
När en forskare ska studera ett fenomen så går dennes arbete ut på att sammankoppla den 
befintliga teorin med verkligheten, det finns tre sätt en forskare kan gå tillväga för att göra 
detta nämligen, deduktion, induktion och abduktion (Patel och Davidsson, 2011 s. 23). I den 
här studien har vi arbetat mot ett sätt som mest liknar det deduktiva sättet.  
 
Vi har alltså valt ut befintliga teorier som vi använde oss utav när vi baserade våra frågor och 
som vi sedan igen kommer att använda oss utav när vi kommer att analysera det insamlade 
materialet. Eftersom vi hade en förförståelse om att arbete deduktivt, induktivt och abduktivt 
från tidigare studier under tiden vi har genomgått denna utbildning ansåg vi att det ultimata 
sättet för oss var att arbeta mot ett snarlikt deduktivt sätt. Patel och Davidsson (2011, s. 23) tar 
upp för och nackdelar med att arbeta deduktivt, en fördel är att forskningen blir objektiv då 
utgångspunkten är i en redan befintlig teori. En nackdel däremot blir att eftersom vi utgår från 
en befintlig teori är självklart att denna teori kommer påverka forskningen och det är möjligt 
att vi kanske missar en ny upptäckt då teorin även kommer att rikta arbetet.  

3.8	Bearbetning	av	data	
Inledande i vår analys transkriberades intervjuerna. Detta har gjorts ordagrant för att inte gå 
miste om relevant data samt för att förstå utsagor i den kontext som rådde under 
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intervjutillfället. Avbrott, skratt, tvekan etcetera noterades så att vi i efterhand skulle kunna 
återkoppla till situationen och på så vis komma ihåg hur intervjun utspelat sig och få rätt 
förståelse. Att transkribera på detta vis gav oss således en personlig återkoppling vilket 
underlättat i anknytningen till teorin då vissa utsagor förstärkts av det som kan anses 
personligt. Efter detta har vi skrivit ut vårt material som vi sedan läst igenom ett flertal 
gånger. Fortsättningsvis har vi skrivit ner och markerat enstaka meningar som ganska löst 
kunde kopplas till vår teori. Dessa meningar började vi sedan att kategorisera utifrån koder 
som vi formulerade under tiden vi läste det transkriberade materialet. Dessa koder jämfördes 
sedan mot varandra i syfte om att finna återkommande mönster. Vi har även analyserat 
komparativt där vi jämfört hur olika respondenter talat om vissa fenomen för att således 
kunna jämföra de olika kategorier vi fått fram (Aspers 2011, s. 205f). Genom detta 
tillvägagångssätt kunde vi därefter urskilja vissa citat som var representativa för de koder och 
kategorier vi arbetat fram. Dessa citat har vi sedan använt oss av i resultatet för att ge läsaren 
en inblick i det material som ligger till grund för resultatet. För att exemplifiera detta har vi 
valt att illustrera ett citat för att sedan förklara tankar kring detta.  
 

Att jag ska trivas och det är har väl mycket med kollegor att göra sen kommer ju 
givetvis pengar i andra hand för man ska ju både trivas och tjäna så att man kan leva. 
Men trivsel är det viktigaste för ja har ju blivit erbjuden andra jobb men jag känner 
alla här och vet vad jag har här så det är viktigare.  
 

För att bygga på detta citat vill vi även illustrera vad vi skrev för kommentar angående detta, 
”trivsel och sammanhållning är viktigare än pengar”. Detta citat är något en av oss skrev ned 
vid intervjutillfället då det ansågs att den materiella sfären inte är det primära.   Citatet ovan 
som respondenten uttrycker är ett exempel på hur en utsaga kan vara representativt för vad 
samtliga respondenteter uttrycker utifrån de frågor vi ställde till dem. Utifrån koder och 
kategorier som exempelvis trivsel, trygghet etcetera så har vi fått fram en del citat som har 
kunnat användas, dessa har sedan ställts emot varandra för att vi skall kunna hitta det citat 
som på bästa sätt sammanfattar vad respondenterna tycker och tänker. 
 
Bearbetningen vi gjort har inspirerats och till vissa delar följts utifrån grounded theory. I Patel 
och Davidsson (2011, s. 31f) beskriver man tillvägagångssättet som att forskningsfrågan 
lämnas öppen och under tiden som forskningsprocessen fortlöper så kan den tänkas ändras. 
Den insamlade materialet skrivs ut och forskaren läser igenom materialet flera gånger för att 
kunna finna koder. Dessa koder är till en början många men efter flera genomgångar av det 
transkriberade materialet kan forskaren urskilja mönster i materialet. Dessa koder blir således 
nära empirin som insamlats.  

3.9	Etiska	riktlinjer	
Vetenskapsrådet (2011:1) har tagit fram riktlinjer som varje forskare skall ha i åtanke då de 
skall göra en undersökning som involverar andra individer. Dessa riktlinjer skall fungera som 
normer så att i fall då forskaren känner osäkerhet om hur den skall bära sig åt kan den 
återvända till riktlinjerna för att finna lösningen. Dessa riktlinjer skall komma att fungera som 
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en guide för forskaren, under en forskning kan otaliga problem och hinder uppstå. Forskarens 
egen problemlösning är otroligt viktigt och de etiska riktlinjerna är inte där för att stoppa 
forskaren utan snarare att påminna hen om det etiska ansvaret som existerar. Vetenskapsrådet 
har konkretiserat fyra huvudkrav och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet behandlar de krav en forskare har när den skall utföra en undersökning. 
Forskaren ska informera deltagarna om vad studien behandlar och deras roll i 
undersökningen. Vidare skall de få information om att de när som helst har rätt till att avbryta 
sin medverkan i studien utan några komplikationer. Det är även viktigt att poängtera att de 
uppgifter som samlas in under undersökning inte kommer att användas till något annat än att 
bringa klarhet till forskningsproblemet (Vetenskapsrådet 2011:1). 
 
Samtyckeskravet betyder att forskaren alltid måste få deltagarens samtycke innan 
undersökningen kan börja. Under vissa omständigheter behöver forskaren inte få samtycke till 
exempel om forskaren gör en större undersökning och gör det via postenkät (Vetenskapsrådet 
2011:1). 
 
Konfidentialitetskravet behandlar de kraven om konfidentialitet som varje deltagare omfattas 
av när de deltar i en undersökning. De uppgifter som deltagarna lämnar till forskaren till 
exempel deras namn, deras personuppgifter och så vidare, skall hanteras med yttersta 
sekretess. Ingen utomstående skall få dessa uppgifter och ingen utomstående skall heller 
kunna identifiera en individ i en undersökning. Speciellt viktigt blir det för individer som 
anses tillhöra en svag grupp (Vetenskapsrådet 2011:1). 
 
Nyttjandekravet behandlar de uppgifter som forskaren har samlat in under undersökningen. 
Dessa uppgifter får endast användas till studien för att berika kunskapen, forskaren får alltså 
inte lämna ut uppgifter om en individ till en tredje part som skulle kunna tänkas använda 
uppgifterna i någon kommersiell form. Däremot kan en forskare lämna ut uppgifter till en 
annan forskare om denne arbetar under de nämnda förpliktelserna (Vetenskapsrådet 2011:1). 
 
Samtliga av dessa krav uppfyllde vi i form av ett informationsbrev (se bilaga: 2) som delades 
ut till den som skulle intervjuas. Deltagaren fick den tid som behövdes för att tydligt och noga 
läsa igenom brevet för att sedan besluta om denne ville delta. I brevet skrev vi att med ett 
godkännande från deltagaren spelas intervjun in och att det endast är vi som kommer att ta del 
av det inspelade materialet, vi berättade även att vi kommer att transkribera materialet och om 
de så vill kan de ta del av det. Vi var tydliga med att det kommer att vara konfidentiellt och att 
de kommer att vara anonyma, för att säkerställa anonymiteten delgav vi deltagare fiktiva 
namn. De fick även informationen om att de närsomhelst kunde bryta intervjun utan några 
komplikationer och att vi kunde skicka uppsatsen till dem om de ville ta del av resultaten.   
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4.	Analys	och	resultat	
I detta kapitel kommer vårt insamlade empiriska material att redogöras utifrån den teoretiska 
referensramen. Det är även utifrån detta kapitel som vi grundar studiens slutsatser på.  

4.1	Det	goda	arbetet	
Det första som berörs i det goda arbetet är hämtat ur Thorsrud och Emery (1969) och berör 
främst de psykologiska aspekterna hos anställda där diverse kriterier ställts upp. Samtliga 
psykologiska behov besvaras i de nio principerna som Svenska metallindustriarbetarförbundet 
kongress (1985) tar upp. Det första kriteriet berör behov av innehåll och de respondenter vi 
har till förfogande har svarat med en övertygande likhet att de känner och upplever 
arbetsdagar som ger dem variation i stor grad. Dock nämner respondenterna att även 
konstanta arbetsuppgifter existerar som skall utföras dagligen och som inte kan påverkas, det 
rör sig då exempelvis om medicinering och servering av mat. Oavsett är detta den 
övergripande upplevelsen eller känslan av variation i ett helhetsperspektiv är det som råder i 
vår undersökning. Lisa uttrycker sig på följande vis:  
 

Ja, jag är ute på hemtjänsten och sen är jag tillbaka på arbetsplatsen där jag jobbar 
mest och där är det väldigt mycket patienter inne på rehabilitering. Dessa patienter 
stannar oftast inte särskilt länge så då får jag göra många olika uppgifter. 
 

Vid ett flertal tillfällen erhåller vi liknande uttalanden, respondenterna uttrycker alltså att de 
ges utrymme i deras arbete för varierande innehåll och att de trots undantagsvis konstanta 
uppgifter, såsom medicinering, har ett omväxlande arbete.   
 
Fortsättningsvis berör nästa kriterium huruvida anställda anser sig utföra arbete av värde. 
Återigen präglas de erhållna utsagorna enhetligt och vi kunde därmed se ett tydligt mönster. 
Respondenterna gav oss svar som i stora drag stämmer överens med varandra och det handlar 
då främst om att de anser sig göra nytta och skillnad för andra individer då man inom detta 
arbete tar hand om och hjälper människor. Vidare gav de oss även insikt i vilka situationer 
som man kan känna att man gjort något värdefullt, Camilla uttrycker sig såhär:  
 

Ja de är ju tacksamma för det man gör men det gör ju lite med en själv också, man 
känner ju då att man gjort ett bra jobb när de är tacksamma. Att jobba med människor 
är väldigt givande och det ger mig så mycket tillbaka. 
 

Att kunna behandla och hjälpa människor som behöver det är något våra respondenter 
värderar mycket högt gällande värdefulla handlingar. Vi kan även tydligt se att detta utgör vad 
man i Thorsrud och Emery (1969) talar om när man diskuterar behov av sammanhang där ett 
arbete i sig ska kunna uppfattas som värdefullt av arbetaren när den anställde kan relatera sin 
prestation till nyttan de gör, vilket våra respondenter kan. Detta talar om för oss att behovet av 
kontext och sammanhang uppfylls då respondenterna kan applicera sina arbetsuppgifter på ett 
helhetsperspektiv.  
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Kriteriet rörande behov av framtidsförhoppningar Thorsrud och Emery (1969) gav oss högst 
individuella svar och vi kan tydligt urskilja att våra respondenter tänker olika om framtiden. 
Vissa relaterar sina framtidsvisioner till vidareutbildning och andra ser till vården som helhet. 
Aspekter som spelar en större roll i de erhållna utsagorna är anknutet till vilken plats i livet 
respondenterna befinner sig i, vilket skiljer sig åt, samt även anknutet till arbetsplatsen i sig 
och dess lokalisering. Av de intervjuer vi gjorde är det bara Mirjam som befinner sig mellan 
två jobb. Resterande intervjupersoner har inga visioner eller planer på att varken vidareutbilda 
sig eller byta arbetsplats för tillfället. Det generella mönstret eller draget som dock kan 
urskiljas, trots individuella förhoppningar, är främst rörande individen och arbetsplatsen i sig 
då respondenterna hoppas få fortsätta arbeta på de sätt och i den riktning man gör idag, även 
om viss förändring önskas. Vi finner svårigheter i att applicera detta kriterium då inga större 
eller markanta mönster kan urskiljas ur utsagorna, svaren ger oss snarare en aning om hur dem 
trivs med sin nuvarande tjänst. Detta anser vi kunna förklaras i att de respondenter vi 
intervjuat kanske inte har några större visioner kring sin framtid just i detta nu.  
 
Av de nio principerna Svenska metallindustriarbetarförbundets kongress (1985) ställer upp 
berör en princip anställningssäkerhet och att man som anställd bör känna en sådan. Utifrån de 
utsagor våra respondenter gjort kan vi i vår undersökning med all önskvärd tydlighet se att 
våra respondenter känner en trygghet i sin anställning. Av de respondenter vi intervjuat råder 
det ingen tveksamhet hos någon av dem gällande anställningssäkerheten. Vi ser således, 
utifrån våra intervjupersoner, en trygghet i vården då arbetet enligt respondenterna präglas av 
trygghet i anställningen. Även om rädsla för uppsägning inte uttryckts så finns det dock andra 
faktorer gällande anställningen som vissa respondenter uttrycker, Camilla säger såhär:  
 

Jag tror ju aldrig att jag skulle mista jobbet för det är ju väldigt svårt i en kommun, så 
jag är ju inte rädd för att bli uppsagd. Men om det blir omställning med tanke på 
kommunsammanslagning eller så, då kanske jag blir lite orolig för förflyttningar eller 
liknande. 
 

Den första delen i denna utsaga uttrycker det vi övergripande ser hos våra respondenter, en 
trygghet i att inte mista jobbet. Den andra delen å andra sidan berör dock faktorer som också 
spelar roll även om de inte leder till avskedning eller dylikt. Förflyttningar eller förändringar i 
arbetet är något ett fåtal av våra respondenter uttryckt men då inte i den grad att det är ett 
dagligt orosmoment, det handlar snarare om en önskan att få utföra och arbeta kvar i den 
grupp man befinner sig i för tillfället. Således anser vi att våra respondenter befinner sig på en 
arbetsplats som präglas av en hög anställningssäkerhet. Något vi finner intressant är att den 
kommunala anställningen verkar bidra till den höga säkerheten. Om det är behovet av 
vårdpersonal, kommunen i sig eller både och som bidrar till den höga anställningstryggheten 
kan vi inte uttrycka med säkerhet. Dock ser vi ett mönster i våra intervjuer som tyder på att de 
båda faktorerna spelar roll.  
 
Den andra principen i Svenska metallindustriarbetarförbundets kongress (1985) behandlar lön 
och ersättning samt att den anställde i fråga bör anse sig ha en rättvis sådan. I vår 
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undersökning har detta givit oss blandade utsagor då vissa respondenter anser sig ha en skälig 
lön för det utförda arbetet medan andra anser att lönen är för låg. Ett intressant mönster vi 
urskiljer för de respondenter som anser sig ha en skälig lön är att de sätter den nuvarande 
lönen i kontrast till andra arbetsplatser eller ställningar de haft, Mirjam uttrycker sig på 
följande vis:  

 
Ja om jag tänker tillbaka på när jag jobbade i *** kommun för snart tre år sedan då 
tyckte jag inte att jag hade en bra lön, även om den var högre än den i landstinget. De 
har dock äntligen insett att man måste betala mer för att man ska stanna. 

 
Även om detta uttalande är unikt i den mening att det skildrar Mirjams upplevelse så svarar 
övriga respondenter, som anser sig ha skälig lön, på ett liknande vis då de relaterar till andra 
arbeten där de inte haft en skälig lön. Detta tror vi kan vara en betydande del till varför de 
anser sig ha en rättvis ersättning då löneaspekten kan ha spelat roll i bytet av arbetsplats. 
 
De respondenter som dock anser sig ha för låg lön har svarat i uttalanden som stämmer 
överens med varandra och behandlar arbetsinsatsen i kontrast till lönen. Vi kan tydligt urskilja 
att de anser sig göra mer än vad det får tillbaka, Filippa uttrycker sig såhär: ”Nej kanske inte 
helt, vi anstränger och anstränger oss och får inte tillbaka”. Detta yttrande skildrar vad 
intervjupersonerna säger angående missnöjet om löneaspekten. Detta då övriga respondenter 
anser sig, precis som Filippa, göra mer än vad man får tillbaka. Utifrån detta kan vi inte dra 
slutsatser huruvida vårdpersonal har skälig ersättning för sitt arbete då det tydligt framgår att 
det är högst individuellt vad man anser vara en skälig ersättning. Det vi dock kan konstatera är 
att det finns åsikter som talar både för och emot.  
 
Ytterligare en princip handlar om medbestämmande eller inflytandet på arbetsplatsen. Denna 
princip anser vi kan appliceras i viss mån på de respondenter vi har i vår undersökning. Den 
inställningen våra intervjupersoner har talar om för oss att de i viss mån kan påverka och styra 
sina dagar även om de inte kan göra det helt ut. För att illustrera uttalar sig Lisa på följande 
vis: ”Ja, jag kan till exempel, lägga upp det som jag själv vill, vi samarbetar ju men jag kan 
exempelvis lägga upp mina patienter själv och på så vis kan jag ju absolut styra hur min dag 
ska se ut”. Detta talar om för oss att det finns situationer som inte kräver ett specifikt 
handlande av organisationen utan snarare ett individanpassat arbetssätt. För att illustrera 
situationer där påverkan inte präglas uttrycker sig Kristina såhär:  
 

Vid till exempel läkarbesök måste man ju ta dem den tiden de kommer, det går inte att 
ändra på. Sen har vi ju även möten som också har fasta tider som jag inte kan påverka. 
Sen är det ju även blodprover och så som måste in innan klockan elva, annars får man 
inte svar på dem, så sådana grejor måste man ta på förmiddagen. 
 

Baserat på dessa uttalanden kan vi dra den slutsats att medbestämmandet är situationsbaserat 
då de arbetar med människor som har olika behov. Situationerna kan då bestå av exempelvis 
matning, på- och avklädning och diverse hygienrelaterade arbetsuppgifter. Vissa uppgifter 
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måste därmed göras och utföras på en specifik tid men det ges även utrymme för eget 
inflytande då vissa situationer inte kräver ett specifikt tillvägagångssätt. Även patienter kan 
komma att påverka arbetssättet vilket ger personalen utrymme att utifrån egen erfarenhet 
påverka situationen.  
 
Den fjärde principen i Svenska metallindustriarbetarförbundets kongress (1985) berör 
samarbetet i organisationen och denna princip gav upphov till utsagor som återspeglar 
upplevelser från avdelningen respondenten ifråga befinner sig på. Utifrån den aspekten kan vi 
tydligt skönja ett mönster som kännetecknar ett gott samarbete. Detta berättar för oss att man 
inom den aktuella avdelningen har ett mycket gott samarbete oavsett yrkeskategori. Dock 
nämns det att det råder vissa samarbetsproblem avdelningar emellan om man antingen 
kommunicerar med dem eller blir förflyttad över en dag. Ett uttalande som vi anser belysa det 
man i organisationen anser om samarbete står Filippa för och hon uttrycker sig såhär:  
 

Ja i de grupper vi jobbar i tycker jag samarbetet är väldigt bra. 
Samarbetet med undersköterskor tycker jag också är väldigt bra. Lite 
sämre tycker jag det är med de andra avdelningarna, vi har lite mindre 
förståelse för varandra och våra uppgifter och så. 
 

Som nämnt ger denna utsaga en tydlig bild för det många uttrycker och tänker kring det 
samarbete man har. Detta ger oss möjlighet att konstatera att samarbetet på denna arbetsplats 
är bra inom den avdelning man befinner sig i då man får nära kontakt med varandra och att 
man således samarbetar bättre då man har förståelse för varandra. Dock beskriver våra 
respondenter, som tidigare nämnt, att avdelningarna emellan inte kommunicerar eller 
samarbetar i samma grad som man gör inom själva avdelningen. Detta kan komma att 
uttryckas i polarisering och hämmande av yrkeskunnande som nämnt i Svenska 
metallindustriarbetarförbundets kongress (1985), men detta är dock inget som kommit på tal 
under våra intervjutillfällen.  
 
Nästa princip som ligger i linje med den förra berör yrkeskunnandet inom organisationen samt 
att arbetare bör kunna ta del av varandras erfarenheter. Denna princip gav vid 
intervjutillfällena tydliga utsagor om att den allmänna upplevelsen våra respondenter har är att 
de hela tiden lär sig av varandra. När man arbetar inpå och med varandra i den mån våra 
respondenter gör ger det upphov till ett vardagligt delande av yrkeserfarenheter. Lisa uttalar 
sig på följande vis: ” Det gör man absolut, många har jobbat längre och har därför mer 
erfarenhet, samtidigt som vissa kanske har erfarenhet från andra jobb”. Detta berättar för oss 
att erfarenheter och upplevelser delas med till andra individer på arbetsplatsen så att de också 
kan ta lärdom om erfarenheter de kanske ej har. Ett ytterligare intressant uttalande som styrker 
det goda yrkeskunnandet på denna arbetsplats står Filippa för, hon uttrycker sig på följande 
vis:  
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Ja inne på avdelningen har vi en del nya som är nyutbildade till sjuksköterskor och de 
har kanske lärt sig nya ting från skolan som jag kan lära mig av, för det är trettio år 
sedan jag var färdig haha. Jag kan ju även lära dem saker som jag kan av erfarenhet 
eftersom jag jobbat i så många år. Så lite övergripande kan man se att vi ger och tar. 
 

Återigen skildras arbetsplatsen som en plats där de är måna om att dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper till andra så att yrkeskunnandet blir starkt inom organisationen. Vi 
kan således dra den slutsatsen att våra intervjupersoner står för ett starkt yrkeskunnande där de 
gärna delar med sig av tidigare upplevelser och erfarenheter i syfte om att berika varandras 
kunskaper som i sin tur kan komma att förbättra helhetssynen man talar om i (Svenska 
metallindustriarbetarförbundets kongress 1985).  
 
Principen om att utbildning ska vara en del av arbetet har i vår undersökning uttryckt sig i 
mindre kurser men även också i vidareutbildning från undersköterska till sköterska. Det som 
till största del skildras hos våra respondenter är främst kurser och mindre utbildningstillfällen, 
då främst dagskurser. Vidareutbildningar av större proportioner, till exempel en sjuksköterska 
utbildning är något de flesta ej ser som aktuellt då det största ansvaret hamnar hos individen i 
fråga som vill utbilda sig. Detta har resulterat i att våra intervjupersoner inte ser på en större 
utbildning som något av intresse. När vi frågar om utbildning hamnar fokus då istället på 
mindre kurser som man kan få ta del av. För att illustrera detta uttrycker sig Filippa såhär:  
 

Ja, men kortare kurser kan man nog få men vidareutbildning kräver lite mer för då 
kanske du måste ha lite permission och hoppa på deltidsstudier och så. Möjligheten 
finns där men det kostar nog en del. Man kanske tappar arbetstider och så. Men kurser 
får vi av och till i alla fall. 
 

Denna utsaga skildrar ett mönster vi ser hos våra respondenter gällande både kurser och 
vidareutbildning. Dock har Kristina tagit steget från undersköterska till sjuksköterska och hon 
uttrycker att man får ett visst stöd i form av ett mindre bidrag samt att man måste binda sig till 
arbetsplatsen under ett visst antal år. Även hon påvisar att det krävs mer egen vilja och 
drivkraft då man måste pussla ihop och stå för mycket själv. Detta ger oss således möjligheten 
att dra slutsatsen om att mindre former av kurser är det som präglar utbildningsaspekten på 
denna arbetsplats men att det finns möjligheter till vidareutbildning om man är villig att stå 
för större delen själv.  
 
Fortsättningsvis behandlar nästa princip arbetstider och att arbetare ej ska uppleva att deras 
valfrihet hämmas av denna. De intervjupersoner vi har till vårt förfogande arbetar i två-skift, 
dag och kvällstid. Den generella stämman angående arbetstider hos våra respondenter är god 
och de trivs i det stora hela med de arbetstider de har. Samtliga respondenter uttrycker sin 
belåtenhet då de under veckans gång varvar tidiga och sena pass som ger upphov till en 
blandad ledighet vilket är uppskattat hos våra intervjupersoner. Dock ska det nämnas att 
denna typ av skiftgång medför negativa aspekter som inträffar då och då. Vissa av våra 
respondenter som annars uttrycker belåtenhet förklarar att skiften kan krocka, Kristina 
uttrycker sig följande:  
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Det enda som kan vara lite slitsamt med skiften är när man jobbat kväll och slutar 
kvart över tio och sen jobbar man dagen därefter, för man kan ju inte bara slänga sig i 
sängen när man kommer hem för det tar ju en stund att varva ner. Det är väl det enda 
som är annars tycker jag att schemat jag går på nu är suveränt för jag får jämna fina 
ledigheter och så. 
 

Som Kristina ovan uttalar sig är den övergripande inställningen till denna typ av skiftgång 
positiv men att det då och då kan bli ansträngande om det krockar. Detta är dock inget som 
lyfts som något avgörande för hur våra respondenter upplever sina arbetstider men det är en 
aspekt att ha i beaktande gällande trivsel. Detta anser vi ge det utrymme för både flexibilitet 
och övrigt engagemang i organisationen trivsamma arbetstider kan leda till enligt (Svenska 
metallindustriarbetarförbundet kongress 1985).  
 
Jämlikhet på arbetsplatsen är den näst sista principen som berörs och vi kan först och främst 
belysa att det är ett kvinnodominerat arbete då våra respondenter berättar för oss att det finns 
ett ytterst få antal män på arbetsplatsen. Detta är ett svar som belyser det våra intervjupersoner 
tycker. När det handlar om jämlikhet gällande yrkesgrupper berikas utsagorna med mer 
utförliga beskrivningar om hur det ser ut. Det vi finner speciellt intressant angående 
jämlikheten gällande yrkesgrupperna är att det kan återkopplas till vad som tidigare sagts om 
samarbetet. Ett mönster som tydligt kan urskiljas är att våra respondenter inte anmärker att de 
blir klassade utefter rang utan att det snarare handlar om helheten i gruppen, Filippa yttrar sig 
såhär:  
 

Det är ju en bra jämlikhet och jag upplever inte att man blir sedd eller dömd utifrån 
rang på arbetsplatsen. Läkare är ju bara här två gånger i veckan på rundor så de 
hamnar väl lite utanför samarbete och sådant. Men jag tycker inte at det är någon 
klyfta mellan sjuksköterskor och undersköterskor, från min synvinkel i alla fall. Det 
kan ju hända att någon annan tycker eller upplever situationen annorlunda, att vi inte 
är jämlika eller gör samma arbetsuppgifter, men jag tycker det är bra. 
 

Citatet ovan uttrycker återkommande uttalanden i den mån att man upplever ett gott 
samarbete och att det inte råder några klyftor mellan yrkeskategorierna förutom med läkare. 
Detta då de inte är en del av det dagliga arbetet vilket i sin tur resulterar i att de inte blir en del 
av gruppen. Förklaringen anser vi ligga i att de inte arbetar med den specifika avdelningen i 
fråga vilket i sin tur leder till en god sammanhållning utan större skillnader på jämlikhet. Vi 
anser därmed att den jämlikheten mellan yrkesgrupperna grundas i den goda 
sammanhållningen på arbetet och att man inte ser sin kollega som en titel utan en individ man 
ska samarbeta med. Vi kan således ej heller urskilja att någon av de undersökta 
yrkesgrupperna kan anses som mer privilegierade än andra vilket kunde varit fallet om 
jämlikhet inte existerat enligt (Svenska metallindustriarbetarförbundet kongress 1985). 
 
Sista principen behandlar arbetsmiljö och att den ej ska leda till diverse skador eller 
sjukdomar. Utifrån denna princip kan vi urskilja ett mönster gällande vissa risker våra 
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respondenter löper. Det skildras ett flertal gånger att våra respondenter stundtals är mycket 
stressade, att tunga lyft är en del av vardagen samt även att det kan vara psykiskt påfrestande 
beroende på vilka patienter man har. Dessa aspekter benämner våra respondenter dock som 
något som varierar i ganska hög grad då det i större utsträckning beror helt på hur många och 
vad för typ av patienter man har att ta hand om, Maja uttalar sig på följande vis:  
 

Det kommer sig helt an på vilka patienter som ligger inne. Det kan vara psykiska 
problem, patienter som börjar bli dementa och är aggressiva på grund av detta, det kan 
vara alkoholdementa och arga på grund av det. Sådant får vi tackla under arbetets gång, 
du kan ju få akta dig för en smäll för det händer ju, men ja. 

 
Det Maja talar om för oss är hur det kan se ut i vissa situationer när arbetsmiljön inte är så bra. 
Vi erhåller även utsagor från andra respondenter som berättar om andra exempel men som 
ändå kan liknas med hur situationer kan te sig beroende på patienter. Trots detta, vilket vi 
anser som negativt, belyser även samtliga respondenter att själva byggnaden de arbetar på är 
nytt och fräscht och att det i den bemärkelsen har en bra arbetsmiljö. Även i denna fråga 
erhåller vi ett uttalande som berättar för oss att samarbetet än en gång är mycket viktigt för 
våra undersökningspersoner, Lisa uttrycker sig följande: ”Vi brukar vara duktiga på att säga 
ifrån och prata av oss för problemet är ju att stressen inte bara försvinner”. Vi kan alltså se att 
de negativa aspekterna i viss mån bearbetas i syfte om att förbättra situationen. Dock anser vi 
att de negativa aspekterna som belyses i utsagorna kan leda till diverse skador både psykiskt 
och fysiskt då mycket tunga lyft ingår i arbetet samt att påfrestningar från patienter och stress 
kan påverka den psykiska aspekten.  
 
Våra respondenter uttrycker även vad som är ett gott arbete enligt dem och här kan vi tydligt 
skönja ett mönster. Respondenterna svarade likartat i den mån att de vill känna att de gör 
något meningsfullt samt att de trivs med sina medarbetare. Respondenterna nämner även att 
lön är av basala behov men instämmer med att det ska vara trivsamt att gå till arbetet samt att 
man gör något värdefullt.  
 
Vidare i resultatet avser vi belysa vilken grad av inverkan lean production har på vår 
undersökningsplats utifrån det Johansson och Abrahamsson (2009) redogör för. Vi ämnar då 
främst att beröra de punkter som vi kan se ha en inverkan av. De kriterier som här ställs upp 
motsvarar det man i Svenska metallindustriarbetarförbundets kongress (1985) beskriver. 
Därav avser vi inte att redogöra för samtliga kriterier då de redan faller under kategorin, ”det 
goda arbetet”, som är besvarat ovan.  
 
De vi anser lean production kan ha påverkat är först och främst kriterium nummer två, vilket 
berör arbetstagarens självständighet samt dess förmåga att ta egna beslut. Även om vi tidigare 
nämnt att det ges utrymme för eget inflytande på arbetsplatsen kan vi även se att en viss grad 
av standardisering påverkar arbetsgången. Viktigt att belysa är att standardisering och lean 
production ej är samma sak, däremot återfinns standardisering i lean production som det ges 
uttryck för här. Det uttrycks ett flertal arbetsuppgifter som är återkommande dagligen och som 
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ej kan undvikas, såsom medicinering, matning och allmänt hygienarbete. Således ser vi att 
graden av standardisering i vissa arbetsutföranden hos våra respondenter har inflytande av 
lean production. För att exemplifiera detta uttrycker sig Filippa såhär:  
 

Ja till en viss grad, men det är ju många saker som måste göras inom en dag. När vi 
jobbar dagtid så bestäms det vem som ska ha vilken patient, vem som ska ha köket, 
vem som har hand om medicinering och sådana ting. 

 
Detta är något som även våra respondenter uttrycker och vi anser därmed att graden av 
standardisering gällande dessa typer av arbetsuppgifter ger ett tydligt uttryck i hur lean 
production kan komma att hämma beslutsfattanden och egna initiativ inom organisationen då 
dessa uppgifter måste göras under vissa specifika förhållanden vilket nämns i (Johansson och 
Abrahamsson 2009).  
 
Det andra kriteriet som tydligt uttrycker lean production är det gällande arbetsmiljön våra 
respondenter har. Vi kan tydligt urskilja ett mönster gällande lean production då utsagor 
berättar för oss att arbetsmiljön i flera mån kan förbättras. Detta ser vi som ett resultat av lean 
production då arbetsbelastningen är av högre grad vilket kan komma att skada arbetstagaren. 
Lisa uttrycker sig följande:  
 

Det är tungt och mycket stress och patienterna är sjukare idag än vad de var förr. De 
får nämligen inte ligga kvar på sjukhuset lika länge som de fick förr i tiden. Vi får 
även in unga patienter som inte kommer att klara sig. När det blir en patient som är i 
sin egen ålder så tänker man mycket på det även när man kommer hem. 
 

Av denna utsaga kan vi tydligt dra slutsatsen att det finns belastningar på både det psykiska 
och det fysiska. Det görs många tunga lyft samt att man behandlar patienter som kan komma 
att påverka psyket, även stress är en bidragande faktor som vi anser ligga i linje med vad lean 
production kan åstadkomma vid för stor påverkan. Detta är ett uttalande som vi anser återge 
vad våra respondenter tycker då det vid ett flertal tillfällen nämns att det stundtals är alldeles 
för stora belastningar på medarbetaren. Vi anser därför att arbetsmiljön på vår 
undersökningsplats har en stor inverkan av något som skulle kunna vara ett resultat av lean 
production.  
 
I övrigt kan vi inte urskilja några större drag eller mönster på vår arbetsplats som kan 
återkopplas till lean productions framfart i dagens samhälle, de andra kriterierna som 
Johansson och Abrahamsson (2009) belyser redogörs för i de nio principerna som Svenska 
metallindustriarbetarförbundets kongress (1985) tar upp.  
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4.2	Work-life	balance	
Work-life balance ämnar vi att belysa i vår studie då det fungerar som ett komplement till det 
goda arbetet. Det första vi valde att analysera angående Work-life balance var hur 
vårdpersonalen såg på sin egen fritid. Respondenternas svar var av liknande natur, de hade en 
liknande syn på vad fritid var för dem. Fritiden formulerat enligt våra intervjupersoner är den 
tid då de kan koppla bort arbetet och det ansvar som följer. Att kunna spendera deras tid till 
att göra de aktiviteter de själv vill är en viktig del, Mirjam uttrycker sig följande: 
 

Fritid för mig är nog att inte ha något inplanerat. Jag tänker fri-tid och då tänker jag 
automatiskt på semester eller än längre ledighet och göra det som mig in. Vakna när 
jag vill vakna, är det fint väder så kanske jag går ut och går en sväng. 

 
Utsagan belyser det respondenterna uttrycker på ett mycket tillfredställande vis. När vi 
fastställer vad respondenterna anser fritid vara kopplar vi frågor till teorin. Vidare avser vi att 
undersöka relationen mellan arbete och fritid. De utsagor vi erhåller berättar för oss om 
tidsbristen som råder samt att de önskar mer fritid då de även har åtaganden i hemmet som 
måste skötas. Vissa av respondenterna är föräldrar och deras vardag präglas därför av 
barnhämtning, spendera tid med barnen på kvällarna och så vidare. Mirjam och Kristina har 
däremot inga större problem med att balansera arbetslivet med det privata livet, utan de ansåg 
båda två att de hade kunnat uppnå en bra balans. En viktig faktor att ha med är att dessa två 
endast arbetar 80 procent. Kristinas uttrycker sig följande: 
 

Jo, men jag anser att jag har en bra balans nu för att jag jobbar 80 procent och det är 
precis lagom och jag vill inte ha något mer än det. Jag prioriterar den fritiden jag har 
så pass mycket att jag inte behöver jobba 100 procent. 
 

Detta berättar för oss att vid en sysselsättningsnivå på 80 procent så kan individen disponera 
sin tid bättre och ha tid över till de fritidsaktiviteter som den önskar. Mirjam uttrycker sig 
liknande och även hon vill inte jobba 100 procent då hon inte vill gå miste om fritiden. Enligt 
Noon och Blyton (2013) så har de båda uppnått balans, då varken den privata sfären eller den 
professionella sfären inkräktar på varandra. Övriga respondenter har däremot inte uppnått 
balans då de anser att de jobbar för mycket och önskar mer fritid. Hade det varit bättre för 
dem också att endast jobba 80 procent? Det finns ett önsketänkte bland respondenterna att få 
arbeta lite mindre. Våra respondenter berättar för att det finns för lite utbildad personal så 
tyvärr finns inte möjligheten för alla att jobba 80 procent, sen är samtidigt pengarna en viktig 
del till varför de inte går ner till 80 procent. 
 
Lisas uttalande präglas av att hon ständigt försöker hitta en balans mellan hinna att umgås 
med barnen samtidigt som arbetet skall utföras på ett bra sätt och samtliga uppgifter skall vara 
klara så att den som går på nästa skift inte skall behöva jobba extra bara för att du inte hann 
med dina uppgifter. Sen att fritiden skall få en plats också. Noon och Blyton (2013) talar om 
att det är individuellt och att vissa föredrar till exempel att spendera mer tid i den 
professionella sfären, men i denna studie ger utsagorna oss ett högst homogent resultat. Våra 
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respondenter vill spendera mer tid i sin privata sfär. Nu har vi en för liten population för att 
kunna generalisera detta resultat på alla individer verksamma inom vårdpersonalen men det är 
en intressant tanke. 
 
Greenhouse och Beutell (1985) talar om två obalanser som kan uppstå, antingen så tar den 
professionella sfären över och hemmet blir lidande. Eller så är det raka motsatsen och den 
privata sfären tar över och arbetet blir lidande. Det som går att urskilja från våra respondenter 
och deras uttalanden är att deras obalans orsakas av den professionella sfären. Alltför ofta 
tycker de att arbetet påverkar deras fritid i form av övertid eller att det är en patient eller en 
händelse som sker på jobbet som de för med sig hem och grubblar över. Kristina uttrycker sig 
på följande vis: 
 

Det kan vara det med helgerna, min gubbe är på mig för att han jobbar vanliga 
verkstadstider åtta till fem och är alltid lediga helger och röda dagar. Han upplever att 
jag jobbar varje helg fastän att jag endast jobbar var tredje helg. Dock sker det att vi 
har patienter som mår väldigt dåligt och vi fann ingen lösning hur vi skulle hjälpa 
patienten, så det tog man hem och tänkte på.  
 

Detta illustrerar på ett tydligt sätt hur arbetet kan komma att inkräkta på respondentens fritid, 
trots att denna respondent endast jobbar 80 procent så finns fortfarande övertiden där. Även 
då som Kristina berättar att patienterna kan göra så att de tar med sig arbetet hem, våra 
respondenter arbetar trots allt med människor så det blir svårt att inte ta med sig sådant hem.  
 
Work-life balance fokuserar mycket på arbete som något negativt, det vi ville veta var om 
våra respondenter såg på sitt arbete som något tillfredställande. Tidigare i detta kapitel 
påvisade vi att vårdpersonalen såg på sitt arbete som något värdefullt. Vidare i work-life 
balance belyser man den tillfredställande faktorn och om individen upplever en sådan. 
Samtliga respondenter såg på sitt arbete som något positivt. De tycker att deras jobb är en 
källa av tillfredställelse, men även en källa av social interaktion. Kristinas utsaga vittnar om 
detta: 
 

Ja, jag tycker ju det, speciellt när jag har kommit över till den avdelningen jag är på 
nu. Där får jag utmaningar och jag får tänka till själv, använda hjärnan så att säga och 
det vill jag. Jag kan nästan känna att när jag är ledig i tre dagar så jag blir jaha, ska jag 
kanske inte gå ner till jobbet nu. 
 

Här får vi en berättelse om utmaningen med jobbet, något utmanade under dagen. Detta för 
Kristina är en källa till tillfredställelse i hennes arbete. Vi kan således konstatera att hennes 
arbete utmanar henne och att hon drivs av detta. Lisa vittnar om en annan känsla av 
tillfredsställelse: 
 

Ja, det gör det. Vi har en jättebra sammanhållning på jobbet, vi umgås även privat och 
hittar på saker då och då. När det är tufft att gå till jobbet så är det mina kollegor som 
är anledningen till att jag gör det. 
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Här har vi ännu en punkt som kan kontra det negativa ryktet som arbetet har. Vänskap på 
arbetsplatsen. Den sociala aspekten är även det en aspekt som är viktigt att ha med när work-
life balance skall analyseras. Teorin målar som sagt upp bilden om att arbete är något 
negativt, men enligt dessa utsagor så är det kanske inte hela sanningen. Vad vi kan konstatera 
är då att arbetet kan vara så mycket mer än endast arbete. En vänskap på arbetsplatsen kan 
utvecklas till en vänskap utanför arbetsplatsen. 

4.3	Motivation	
Det sista temat som vår uppsats behandlar är motivation. Motivation avser vi belysa för att 
kunna finna motivatorer inom vården, oavsett utfall. Att förstå bakomliggande orsaker till 
varför man arbetar inom vården om man inte har ett gott arbete eller vilka motivatorer som är 
starkast om man har ett gott arbete. Vår förförståelse pekar på att en individ som är verksam 
inom vården har en sämre lön och dåliga arbetstider vi ville alltså undersöka om dessa 
individer har en bakomliggande motivation till varför de väljer att vara verksamma inom 
vården. Det första vi valde att undersöka är om ledningen har en tillsyn i vårdpersonalens 
arbete. Filippa berättar följande för oss: 
 

Jag känner att de litar på mig, samt att de ger positiva kommentarer om jag gör något 
extra på mitt jobb så det känns bra. Jag får till en stor del ta hand om mina uppgifter. 
Jag har ju trots allt jobbar här längre än cheferna haha. 
 

Det Filippa säger är att hon utan någon större insyn får lov till att utföra sitt arbete, detta kan 
kopplas till hygienfaktorer som Herzberg (2002) talar om. Den nuvarande ledningen är 
relativt nytillsatt på grund av att förra ledningen skapade problem på arbetsplatsen. Lisa 
berättar för oss att den förra ledningen gjorde stora förändringar i ekonomin, de ändrade om 
schemat. Vidare berättar Lisa att ledningen inte heller hade utbildning och att de förbrukade 
så pass mycket av kommunens ekonomi att de var tvungna att dra in personal på olika 
avdelningar. Herzberg (2002) säger att utan hygienfaktorer så skapas missnöje och det var 
exakt det som skedde här. Ledningen ändrade så pass mycket att de skapades en dålig 
stämning på arbetsplatsen som gjorde att de hygienfaktorerna som existerade förut försvann 
och på sätt skapades missnöje på arbetsplatsen. Samtliga av våra respondenter berättar för oss 
att de var missnöjda med den föregående ledningen men med den nuvarande ledningen har det 
återigen skapats en behaglig stämning. Här ser vi att utan hygienfaktorerna skapas missnöje, 
men med hygienfaktorerna skapas det inte motivation för arbetet. Vidare kan vi fastställa att 
det finns motivation i form av positiv feedback från antingen kollegor eller från ledningen. 
Camilla berättar för oss vad hon tycker om feedbacken: 

 
Man försöker ju inemellan att prata med varandra och ge varandra beröm och det 
behöver inte vara något speciellt heller. Det räcker med att få höra att man gjort något 
bra eller att man löst problem på ett snyggt sätt. Man kan få ett informationsbrev där 
det står att man har arbetar bra men det känns bättre när chefen kommer och säger det 
till en direkt. 
 



 

 32 

Camillas utsaga berättar för oss att feedbacken är ett viktigt fenomen som gör en glad, 
samtliga respondenter berättar samma sak. Feedbacken är något som alla våra respondenter 
tycker är viktigt. Mirjam säger att feedbacken är som en morot, hon berättar för oss att när 
hon får positiv feedback arbetar hon på i samma höga tempo för att det driver henne. Detta går 
återigen till att koppla vad Herzberg (2002) säger om motivatorer. Motivatorer är de faktorer 
som skapar motivation och arbetstillfredsställelse. En sorts motivator är som nämnt innan i 
studien, feedback från ledningen eller från kollegor. Som våra respondenteter berättar för oss 
är denna feedback viktigt för dem då det skapar en god stämning för de anställda samt att de 
känner sig uppskattade av ledningen. Enligt Herzberg (2002) skall detta skapa motivation hos 
arbetstagarna, och vi kan med säkerhet påstå att våra respondenter känner sig mer motiverade 
med feedback. Våra respondenter är onekligen glada och positivt ställda till feedbacken de 
erhåller från både kollegor och chefer. Herzberg (2002) hävdar att motivatorer är upphov till 
arbetstillfredsställelse och det verkar onekligen som Herzberg har rätt. Feedbacken motiverar 
dem, den får dem att driva på och arbeta lite hårdare eller åtminstone bibehålla nuvarande 
tempo. Så våra respondenter har via en bra ledning och feedback en bra inställning till sitt 
arbete som i sin tur skapar motivation. 
 
För att verkligen försöka ta reda på vad det är som motiverar våra respondenteter gav vi dem 
möjligheten att själva beskriva för oss vad det var som skapade motivation hos dem. Svaren vi 
erhöll från respondenterna stämde väl med det som de har berättat för oss, det som motiverar 
våra respondenter är bra kollegor, att de får feedback men samtidigt att de får lov till att hjälpa 
patienter. Camillas utsaga sammanfattar samtliga av respondenternas svar väl: 
 

Jag tror nog att det är jobbet jag gör. Att jag vet att jag gör ett bra jobb motiverar mig 
att jag gör ett bättre jobb för de äldre. Men hade jag inte haft de kollegor jag har så 
hade jag nog inte varit så motiverad som jag är och kanske inte heller gjort ett sådant 
bra jobb. För fungerar man inte ihop med sina kollegor så tror jag inte att man gör ett 
så bra jobb heller. 
 

Vi kan tydligt utläsa från detta att kollegor är viktiga för att hålla motivationen uppe men 
samtidigt är också själva arbetet viktigt, att få känna att de gör en skillnad är motiverande. I 
denna studie är även Maslows behovstrappa (2007) en del av vår teoretiska referensram. 
Eftersom att Maslows behovstrappa (2007) har fått mycket kritik på senare tid på grund av att 
trappan är så strikt uppdelad skapade det svårigheter att analysera vårt resultat. Skall vi börja 
från första steget så har respondenterna självklart de mest basala behoven uppfyllda. Det 
andra steget som är trygghet har de även uppfyllt genom att ha en välfungerande ekonomi och 
ett bra system för eventuella nedsättningar. Vi anser även att detta steg kan återkopplas till 
anställningstryggheten som vi tidigare nämnt att de besitter. Det tredje steget är gemenskap. 
Samtliga av våra respondenteter vittnar som sagt om att de har en bra gemenskap med sina 
kollegor och sin familj. De till och med träffas utanför arbetet och umgås. Våra respondenter 
har alltså uppfyllt det tredje steget och enligt Maslow (2007) kan de då gå vidare till det fjärde 
steget som är uppskattning. Våra respondenter vittnar återigen om att den feedback de får från 
sina kollegor och ledningen är otroligt viktigt för dem och den får dem att arbeta hårdare. De 
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allra flesta individer behöver något slag av uppskattning för att bibehålla ett självförtroende 
och en känsla av duglighet, och våra respondenter är inget undantag. De utsagor vi har valt att 
illustrera vittnar om ett behov att få uppskattning och att denna uppskattning leder till 
motivation. För att förtydliga det ytterligare berättar Lisa följande för oss: 

 
Det som motiverar mig är först och främst att jag har väldigt bra arbetskamrater, när 
det är tufft att gå till jobbet så är det de som är anledningen till att jag gör det. Sen så 
känner jag ett ansvar för de patienter och jag tycker om det. Så det är klart att det är en 
motivator. 

 
Här är Lisa väldigt tydlig med att det är just kollegor och patienter som ger henne motivation. 
Som vi har nämnt tidigare i studien får våra respondenter motivation från sina kollegor, i form 
av till exempel positiv feedback. Men även den sociala faktorn är viktigt att ha med, Lisa 
säger trots allt att hennes kollegor hjälper henne att ta sig till jobbet de dagar då det är tufft att 
ta sig dit. Alltså är det inte endast feedbacken från kollegorna som motiverar dem utan även 
att få umgås med kollegor är en viktig del av i deras välbefinnande på arbetsplatsen.  Men här 
berättar Lisa även för oss att patienterna spelar en viktig roll för hennes motivation gentemot 
arbetet. Våra respondenter bryr sig om patienterna, de känner ett ansvar för dem och de gör 
allt i sin makt att antingen få dem att bli friska igen eller vara där för dem under tiden som 
patienten lämnar detta livet. Att få lov till att hjälpa patienterna är viktigt för dem då de 
känner att de gör en skillnad i patienternas liv och det skapar sedan ett välbefinnande hos våra 
respondenter. Då de även har uppfyllt det fjärde steget så kan de raskt gå vidare till steg 
nummer fem som är självförverkligande.  
 
Med självförverkligande menar Maslow (2011) att en individ skall arbeta med det som den är 
ämnat till att göra och om vi skulle läsa våra respondenters utsagor återigen så finns det inget 
tvivel om att dessa är verksamma inom den branschen som de var ämnade till att vara. Vi 
märker att våra respondenter är verksamma inom vården på grund av deras driv att få hjälpa 
människor och få lov till att göra en skillnad i deras och sin egen vardag. De har alltså enligt 
Maslow (2011) uppfyllt även det sista steget och har därför gått alla trappstegen i trappan och 
nått slutet. Nu kan det vara så att de om blir förflyttade till en avdelning där de känner att de 
inte har en bra gemenskap med sina kollegor och skulle detta ske skulle de då gå miste om det 
tredje steget det vill säga gemenskap. Kaufmann och Kaufmann (2010) säger dock att stegen i 
Maslows behovstrappa (2011) inte behöver följas slaviskt. De menar att eftersom människor 
är föränderliga och individuella kan de göra rationella val som gynnar dem. Därför kan de 
fortfarande anses ha de andra stegen uppfyllda och istället förflytta gemenskapen till ett 
senare skede. Så enligt befintliga teorier har våra respondenter motivation i arbetet. 
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4.4	Jämförande	
Det slutgiltiga vi vill belysa är skillnader och likheter mellan yrkeskategorierna sjuksköterskor 
och undersköterskor. Det vi urskiljer ur våra respondenters utsagor är att vi ej kan se någon 
markant skillnad mellan yrkeskategorierna då de utsagor vi fått inte återspeglar yrkesrollen 
utan snarare individen. Den enda skillnaden vi kan se är lönen, detta har vi dock belyst 
tidigare i resultatdelen. Som sjuksköterskan berättar för oss är hon missnöjd på grund av att 
hon jämför sin lön med andra individer som en högskoleutbildning. Men med övriga frågor så 
har vi erhållet väldigt snarliknande svar. Vi anser att detta kan vara kopplat till det vi tidigare 
belyst gällande samarbetet och jämlikheten på denna arbetsplats då denna är väldigt bra 
yrkesgrupper emellan. Att samarbetet och jämlikheten ser ut på detta vis tror vi leder till att 
man snarare ser till individen i ett helhetsperspektiv och inte bara till yrkesrollen vilket i sin 
tur leder till att man inte ger svar präglade utefter arbetsrollen man har. Nedan kan vi se en 
modell med citat från hur respondenter svarat i kontrast till varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Jämförandemodell 
Egen figur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktorer Sjuksköterska Undersköterska  

Värdefullt arbete ”Absolut, viktigt för 
anhöriga”. 

”Vi gör verkligen en 
skillnad”. 

Säker anställning ”Jag är inte orolig”. ”Den känns väldigt 
säker”. 

Rättvis lön/ersättning ”Nej, i förhållande till 
andra 
högskoleutbildade har 
vi inte det”. 

”Det har jag väl (…) 
jag är nöjd”. 

Yrkeskunnande ”Vi är öppna för att 
lära oss av varandra”. 

”Det tycker jag att vi 
gör”. 

Balans mellan arbete 
och fritid 

”Jag kunde gärna ha 
haft mer fritid”. 

”Nej, det tycker jag 
inte att jag har”. 

Motivation ”Det är positiv 
feedback och mina 
kollegor”. 

”Det är en blandning 
(…) kollegor och 
patienter som blir 
bättre”. 



 

 35 

5.	Slutsats		
I detta kapitel kommer vi besvara samt redogöra för de frågeställningar som ligger till grund 
för studien.  

5.1	Har	vårdpersonal	ett	gott	arbete	och	i	så	fall	i	vilken	mån?		
Det vi kan utläsa av våra respondenters utsagor är att deras arbete uppfyller övervägande 
kriterier och principer gällande ett gott arbete. Även om det finns vissa önskemål om 
förändringar i mindre proportioner så uppfyller arbetet ändå flertalet av de principer och 
kriterier som ställts upp för att undersöka det goda arbetet. Det vi kan urskilja som saknas 
inom vården som uttrycks generellt av våra respondenter är aspekten gällande arbetsmiljön. 
Även om det vid ett flertal tillfällen yttras att arbetsplatsen i sig är av högre kvalitet så väger 
inte detta upp de faktiska arbetsuppgifterna som utförs. Arbetsuppgifterna kan vi utifrån våra 
utsagor skönja som något påfrestande både psykiskt och fysiskt vilket ej ligger till grund för 
ett gott arbete. Vidare kan vi även se individuella missnöjen med lön och ersättning. Dessa 
utsagor kan vi dock inte anse som representativa för vårt urval men det är fortfarande av 
väsentlighet att framföra dessa åsikter.  
 
Vi anser därmed, utifrån våra respondenter, att ett arbete inom vården kan komma att klassas 
som ett gott arbete då de uppfyller större delen av de teorier som står för det goda arbetet. 
Även om det finns vissa aspekter som bör tas under beaktande och försöka åtgärdas så anser 
vi inte att de negativa aspekterna överväger de positiva.   

5.2	Påverkar	arbetet	det	privata	livet	och	i	så	fall	på	vilket	sätt?		
Det som resultatet illustrerar är att arbetet har en tydlig inverkan på respondenternas privata 
sfär. Obalansen sker igenom övertid, att ledningen kan ringa dem och fråga om det finns en 
möjlighet för dem att komma in och arbeta extra under helgen eller att de har stött på en 
patient som är pass sjuk att det blir svårt att koppla bort det när de kommer hem. Vi urskilja 
att de allra flesta av respondenterna inte har en bra balans i sin vardag. De två respondenter 
som har uppnått balans har gjort det genom att gå ner i antal arbetade timmar, det som kan 
rubba deras balans är de anledningar som vi listade ovan alltså till exempel bli förfrågad om 
extraarbete. Det är dock ingen möjlighet för alla att gå ner och arbeta 80 procent då det finns 
för lite personal tillgänglig och våra respondenter är medvetna om detta faktum. Därför tackar 
de med jämna mellan rum ja till extraarbete då de vet hur svårt ledningen har att få tag på 
extrapersonal. Som slutsats har majoriteten av våra respondenter en professionell sfär som 
inkräktar på den privata.  

5.3	Vad	är	det	som	motiverar	en	anställd	inom	vården?	
Både hygienfaktorerna och motivatorerna är viktiga för respondenterna. Med den dåliga 
ledningen togs hygienfaktorerna bort och missnöje skapades på arbetet precis som Herzbergs 
teorier menar händer. En bättre ledning skapar inte motivation utan det tar bort missnöjet, 
våra respondenter är nöjda med den nya ledningen och de har hittat tillbaka till glädjen på 
arbetet. Vidare så finns det motivatorer som ger respondenterna motivation, och det som 
intervjupersonerna anser vara det som motiverar dem allra mest är feedback. Feedback är en 
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motivator som skapar motivation och arbetstillfredsställelse enligt Herzberg (2002) och 
återigen stämmer hans teori överens med svaren som våra respondenter givit oss.  
 
Maslows behovstrappa är svårare att applicera på respondenterna då de inte har uppfyllt 
stegen i Maslows (2011) följd. Däremot är samtliga stegen uppfyllda och de befinner sig på 
det sista nämligen självförverkligande. När våra respondenter själv berättar för oss vad som 
motiverar dem är det arbetet i sig som är en motivator. Att de får lov till att hjälpa patienterna 
så bra de kan utifrån sin förmåga, är det som verkligen motiverar dem. Utifrån Maslows teori 
så befinner de sig alltså som sagt på sista steget, blickar vi neråt i trappan är samtliga steg 
uppfyllda. Så Maslows trappa är på ett sätt uppfyllt även om detta inte skedde på det sätt 
Maslow menar att det skall göras. 
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6.	Diskussion		
I detta kapitel kommer vi att redogöra och diskutera för vår teoretiska referensram, vårt val 
av metod samt även slutsatser för denna studie. Slutligen kommer vi även att ge förslag till 
vidare forskning.  

6.1	Teoridiskussion		
För att samla in relevant data har vi noggrant valt ut och läst teorier som är i linje med vårt 
syfte. Den insamlade litteraturen har gett oss en god grund att stå på för att utföra denna 
studie. De valda teorierna är diskuterade av flera olika forskare vilket ger oss en bättre 
uppfattning om dem samt att det ger oss möjligheten att få ett bättre helhetsperspektiv vilket 
vi applicerat på vår undersökning.  

6.2	Metoddiskussion		
Att utföra en kvalitativ studie ansåg vi vara det som passade bäst, då vi ville undersöka 
uppfattningarna hos respondenterna och finna en djupare kunskap och förståelse om deras 
arbete så var ett kvalitativt tillvägagångssätt av väsentlighet. Vi anser således att en kvalitativ 
metod med öppet riktade frågor har gett oss den önskade förståelsen kring upplevelser och 
erfarenheter våra respondenter har. Detta då vårt tillvägagångssätt gett respondenterna 
utrymme för utsagor av personlig prägel, vilket var önskvärt ur forskningsperspektivet. Vi 
anser även att vår intervjuguide samt våra intervjutillfällen gett upphov till önskade 
diskussioner.  
 
Gällande urval skulle vi, om tid och plats funnits, expanderat vår studie till en större 
population. Detta för att få fördjupad kunskap och se hur andra arbetsplatser och 
undersökningspersoner upplever sitt arbete. Med fler respondenter hade vi kunnat erhålla 
större kunskap om vårdpersonal och därmed fått ett bättre helhetsperspektiv. Dock anser vi att 
de erhållna utsagorna gett oss en god grund att använda oss av i studien som vi i sin tur kunnat 
återkoppla till teorin.  

6.3	Diskussion	om	resultat	och	slutsatser	
För att få fram ett önskvärt resultat har vi på ett genomgående sätt analyserat det insamlade 
resultatet vi fått från respondenterna. Utifrån de uppställda frågeställningarna har vi med hjälp 
av våra teorier samt vårt transkriberade resultat besvarat frågeställningarna och fått en bild av 
hur det kan se ut inom vården. Vi anser att vårt resultat samt vår slutsats skildrar de 
upplevelser och erfarenheter våra respondenter har och att det ger ett personligt inslag i vår 
undersökning. Något som vi dock vill belysa är hur de anställda uppfyller ett gott arbete även 
fast de har en professionell sfär som inkräktar på den privata enligt teorin work-life balance. 
Detta är något som väcker frågor kring hur enkelt det är att uppfylla det goda arbetet? Eller 
om denna dimension måste beaktas redan i det goda arbetet? Det goda arbetet skulle således 
behöva utvidgas till en mer heltäckande teori som innefattar ytterligare aspekter som är 
relevanta i andra arbeten i dagens samhälle. Det som förr i tiden ansågs vara ett gott arbete är 
idag kanske mer självklara principer som istället kan betraktas som en bra grund? Vi anser att 
arbetare idag har mer och större krav på arbetsmarknaden. Något vi saknar är tillräckligt 
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många respondenter för att undersöka skillnader och likheter yrkesgrupper emellan då vårt 
urval inte gav upphov till detta.  

6.4	Förslag	till	vidare	forskning	
Vi anser att det finns flera aspekter att undersöka än de vi undersökt i vår studie och vi tänker 
främst på, könsaspekten, fler yrkeskategorier och även aspekten rörande lean production. 
Eftersom vi inte valt att beakta kön i vår uppsats kan det vara av intresse att se skillnader och 
likheter kön emellan då detta kan ge upphov till flera intressanta infallsvinklar i denna typ av 
studie. Även fler yrkesgrupper inom vården kan inkluderas och undersökas, det kan 
exempelvis vara så att läkare inte lever upp till det goda arbetet. Vi anser även att ett större 
fokus kan läggas på lean production för att kunna komma på eventuella förslag på lösningar 
man kan ha på dess inverkan. Slutligen vill vi återigen betona kopplingen mellan det goda 
arbetet och work-life balance. Genom att fokusera mer på aspekter rörande relationen mellan 
ett gott arbete och fritid.  
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Bilaga	1-Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 
Ålder?  
Kön?  
Befattning?  
 
Thorsrud och Emery: 

1. Känner du att du får variation i arbetet?  

-Får du varva olika arbetsuppgifter? 
-Konstanta uppgifter? 
 

2. Ser du på ditt arbete som något värdefullt? 

-Gör arbetet skillnad/nytta?  
 

3. Hur ser du på framtiden utifrån ditt arbete? 

-Befordran? 
-Framtidsförhoppningar? 
 
Det goda arbetet: 
 

4. Anser du din anställning vara säker? 

-Kontrakt, arbetsmarknaden? 
-Osäkerhet någon gång? 
 

5. Anser du dig ha en rättvis lön/ersättning för det arbete du gör? 
 

6. Hur tänker du kring ditt inflytande på dina arbetsuppgifter? 

-Kan du på något vis påverka eller bestämma över dina arbetsuppgifter? 
 

7. Hur ser samarbetet på arbetsplatsen ut? 

-Utförande i grupper? 
-Jobbar man med folk från olika avdelningar med annorlunda utbildning? 
-Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Hur ser samarbetet ut där? 
 

8. Lär man sig av varandra i personalen när man arbetar tillsammans? 
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-I sådant fall hur? 
 

9. Finns det några möjligheter till utbildning eller vidareutbildning på arbetsplatsen? 

-Kurser? 
-Betald utbildning? 
-Från undersköterska till sköterska osv?  
 

10. Hur ser arbetstiderna  

-Hög eller låg belastning?  
 

11. Trivs du med dem? 

 
12. Hur tänker du kring jämlikhet på arbetsplatsen? 

-Uppdelat bland kön? 
-Uppdelat bland yrkesgrupper? 
 

13. Hur är arbetsmiljön på jobbet?  

-Risk för fysiska skador? 
-Risk för psykisk ohälsa?  
 

14. Vad skulle anse du vara ett gott eller bra arbete? 

 
Work-life balance: 
 

15. Hur ser du på fenomenet fritid?  

 
16. Hur ser du på relationen mellan arbete och fritid? 

-Hinner du med fritidsaktiviteter? 
-Hinner du med dina arbetsuppgifter? 
 

17. Tycker du att du har balans mellan arbete och fritid? 

 
18. Påverkar arbetet eller fritiden varandra? Hur i sådant fall? 

-Övertid? 
-Press från familj? 
 

19. Anser du att ditt jobb är tillfredställande? 
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-Social interaktion, vänner? 
-Personlig utveckling? 
 
Motivation: 
 

20. Har du som arbetare förtroende hos ledningen? 

-I vilken mån? 
 

21. Känner du att ledningen eller dina kollegor ger dig feedback/uppskattning för ditt utförda 
arbete? 

-Motiverar feedbacken dig att arbete bättre? 
 

22. Känner du att dina arbetsuppgifter ger dig en personlig utveckling? 

 
23. Vad är det som motiverar just dig på din arbetsplats? 

-Är det pengar? 
-Är det dina kollegor? 
-Är det dina arbetsuppgifter? 
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Bilaga	2-Informationsbrev	
 
Hej, 
 
Vi heter Gustaf Östlund och Jakob Wilson och vi studerar personal och arbetsliv på Karlstads 
universitet och skriver nu vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring 
hur vårdpersonal upplever sitt arbete. Frågor som kommer ligga i fokus är därmed relaterade 
till upplevelser och dylikt du har från ditt arbete. Med ett godkännande från dig kommer vi att 
spela in intervjun via dator för att sedan kunna hantera samt analysera materialet. Detta 
material kommer endast vi, Gustaf och Jakob ha förfogande till. Vill även du ha det eller vill 
du att det inspelade materialet ska tas bort så är ordnas detta. Materialet kommer att 
transkriberas och vill du se eller ha tillgång till det nedskrivna materialet så får du det. Hela 
intervjun och allt som sägs kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att du som 
intervjuperson kommer vara anonym i alla delar av vår undersökning. Uppskattad intervjutid 
är cirka 30 minuter men detta kan dock variera. Vi vill även informera dig om att du utan 
motivering när som helst under intervjun får avsluta eller avbryta. Slutligen vill vi även 
informera om att du har möjlighet till att du får ta del av den färdiga uppsatsen, om så önskas 
ordnas detta via mail eller post.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Gustaf Östlund 070-663 95 89 
Jakob Wilson 070-851 50 35 
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